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HEVES MEGYEI ADATOK 
A PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZETI MOZGALOM TÖRTÉNETÉHEZ 

(1945-1948.) 

FRIEDR1CHNÉ DR. KOVÁCS IRÉN—SZECSKÓ KÁROLY 

(Közlésre érkezett: 1971. december 2.) 

A Tanácsköztársaság leverése után kialakuló ellenforradalmi rendszer 
szétzúzta az 1918—19-es forradalmak időszakában létrehozott magyar 
pedagógus szakszervezeti mozgalmat. 1920 és 1945 között, az 1921 decem-
berében megkötött Bethlen—Peyer paktum alapján, hazánkban a pedagó-
gusoknak nem volt szakszervezete [1]. 

Heves megyében is, az országos viszonyokhoz hasonlóan különféle 
tanító és tanáregyesületek tevékenykedtek. Ezek a háborús évek fo lyamán 
széthullottak, s a felszabadulást követő hónapokban nem volt erejűik az 
ú j j ás z SíiT v cző eV ;e. 

Még folytak a harcok, még nem szabadult fel az ország teljes egészé-
ben, amikor a felszabadult területeken a forradalmi szellemű pedagógusok 
vezetésével létrejöt tek az első pedagógus szakszervezeti csoportok. 1945. 
február 2-án megalakult a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete 
Országos Központja is. Ez a tény a pedagógus szakszervezet tényleges meg-
alakulását is jelentette. A Pedagógusok Szakszervezete február 15-én 
levélben jelentet te be csatlakozását a Szakszervezetek Országos Taná-
csához [2], 

A pedagógus szakszervezeti mozgalom felszabadulás utáni tör téneté-
nek első jelentős fejezete a népi demokrat ikus forradalom időszakára esett. 

A történelem a szakszervezeti mozgalom számára is fel te t te a kérdés t : 
a ki-kit győz le harcban milyen történelmi szerepet vállal. A Pedagógusok 
Szakszervezete e kérdésre helyes választ adott. Igen bonyolult körülmé-
nyek között s éles harcban a reakció ellen az új jáépí tés és az ú j tá rsa-
dalmi rend mellett foglalt állást. 

A pedagógusok zöme kiábrándult a klerikális és fasiszta ideológiából. 
Nagy részük még nem vált ugyan tudatosan az ú j társadalmi rend hívévé 
— de el jutot t odáig, hogy megelégelte az „országgyarapító" politikát [3]. 

A szakszervezeti mozgalom korabeli történetéről nagyon kevés megyei 
forrásanyag marad t fenn. 

Megyénkben az első pedagógus szakszervezeti csoport Egerben a lakul t 
meg az 1945. január 14-e előtti napokban. Az alakulás pontos időpont já t 
nem tudjuk . Az Igazság című lap január 14-i számában hírt adott arról, 
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hogy Egerben megalakult a Köznevelők Szabad Szervezete [4], A szabad 
szervezeten szakszervezetet kell értenünk. A szakszervezet létrehozásának 
előkészítő munkálataiban fontos szerepe volt az MKP városi szervezetének 
és a nemzeti bizottságnak [5]. Az alakuló ülésen sok pedagógus megjelent. 
Az összegyűlteket Csirmaz Dezső, az MKP megyei ti tkára üdvözölte. Majd 
Karclos László, az MKP helyi szervezetének vezetőségi tagja hosszabb 
beszédben fej tegette a pedagógus szakszervezet megalakításánaik fontos-
ságát. Vázolta, hogy a felszabadulás lehetővé tette egy új, haladóbb társa-
dalmi rend megteremtését Magyarországon. Ennek egyik fő feltételét 
a magyar társadalom demokratizálásában jelölte meg. Hangsúlyozta, hogy 
,,ez a feladat hárul a köznevelőkre is, s e feladat teljesítését kívánja szol-
gálni a Szabad Szakszervezet . . ." 

Az alakuló ülésen megválasztották a szakszervezet vezetőségét is. 
Elnöke dr. Tóth József jogakadémiai dókén lett. Titkára Ebergényi Tibor 
kereskedelmi iskolai tanár és Kállay István állami elemi isikolai igazgató. 
Jegyzővé Virágvölgyi Béla középiskolai tanár t választották. Később a ket-
tős titkári funkciót megszüntették, és csak egy titkárt választottak. Az 
egri szervezet titkári funkcióját hosszú ideig Darvas Andor gimnáziumi 
tanár töltötte be. A szakszervezeti csoport vezetőségének összetétele azt 
mutatja, hogy a szakszervezet összefogta az alsó-, közép- és a felsőfokú 
iskolák nevelőit. A felszabadulás előtt ezzel ellentétes szervezési elv érvé-
nyesült, az egyes iskolatípusoknak megfelelően differenciálódott. Akkor 
különféle egyesületekbe tömörültek az alsó-, közép- és felsőfokú taninté-
zetek tanítói és tanárai. Ez erőiket szétforgácsolta és merev válaszfalat 
vont közéjük. 

Az alakuló ülés végén dr. Tóth József így summázta a nevelök fel-
adatát: ,,A köznevelői rend akkor találja meg igazán önmagát, s akkor 
teljesíti maradéktalanul Oktató-nevelő hivatását, ha mindenek előtt ön-
maga mélységes demokratikus szellemmel van telve, s ha másfelől ezt a 
szellemet impregnálja a rábízott if júságba" [6]. 

A megye másik városában, Gyöngyösön, 1945. június 21-én alakult 
raeg a helyi pedagógus szaíkszervezet. A megalakulást június 12-én elő-
készítő megbeszélés előzte meg. A június 21-i alakuló gyűlésen sor került 
a vezetőség megválasztására és a program elfogadására. A pedagógus 
szakszervezeti csoport elnöke dr. Csengő Nándor, gimnáziumi igazgató 
lett, a titkára Bán Imre gimnáziumi tanár . Programjukban így jelölték 
meg a szakszervezet feladatai t : ,,A magyar nevelői kar erkölcsi, anyagi 
érdekeinek védelme, a t iszta demokratikus szellem mélyítése az iskola 
életében, az iskolai reformok megvitatása, a közéleti tisztesség, a munika 
védelme, a képesség érvényesülésének biztosítása, az iskolán kívüli ne-
velés munkálása, a nevelői munka megbecsülésének mélyítése, a szegény 
tehetséges tanulók tanításának támogatása, a pedagógiai kar bekapcso-
lása a demokratikus közéletbe" [7]. 

A megye községeiben 1945—1946 folyamán mindenütt létrejöttek az 
iskolákban a helyi szakszervezeti csoportok. Ezzel párhuzamosan kialakult 
a járási és a megyei vezető szervezet. A pedagógus szakszervezet első me-
gyei titkára Eördögh Ernő tanító volt. Őt 1945-ben az MKP megyei szer-
vezete is támogatta a t i tkári funkcióval való megbízásban. Amikor Eör-
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ciögh Ernőt a szakszervezeti központ Budapestre vitte, Tanner József 
volt egerszalóki tanítót bízták meg a megyei titkári teendők ellátásával. 
Tanner lelkes híve volt az ú j típusú iskola és az ú j típusú nevelő for-
málásának. Harcos cikkeivel is szolgálta a haladó szellemű köznevelés 
ügyét. A tanév küszöbén című cikkében például ezeket olvashatjuk: ,,Mi 
hiszünk a tanítóság erejében, tudásában, jó szándékában. Tudjuk, hogy 
elérjük a kitűzött célt. Tudjuk, hogy ú j szellem jár ja át az iskolák ter-
meit, a tanév kezdetén új alapokon, ú j pedagógiai munka i n d u l . . . de 
tudjuk a nevelés terén is vannak akadályozó erők. A múlt akarói. Ezek-
nek Gallilei szavait idézzük anélkül, hogy esküjét is elmondanánk. És 
mégis mozog a föld . . . Hinni, hinnie kell {a nevelőnek) — a demokrácia 
szépségében, tisztaságában, a kezdeti nehézségek ellenére is." 

Tanner Józsefet 1947. január 1-én 6 hónapos pártiskolára küldték. 
Helyettesítésével a Pedagógusok Szakszervezete Országos Központja Sályi 
János gyöngyösi nevelőt bízta meg. Majd amikor Tanner Józsefet a fel-
sőbb pártszervek más beosztásba helyezték, felmerült a megyei t i tkári 
állás rendezésének kérdése. Ez annál is inkább fontos volt, mert a peda-
gógus szakszervezetre újabb nehéz feladatok megoldása várt. Például az 
általános iskola teljes kiépítése, az egységes állami általános iskola meg-
teremtése, az új tankönyvek bevezetése stb. Az eddigi megyei ti tkárok 
mivel sok más egyéb elfoglaltságuk volt, nem tudtak a pedagógus prob-
lémák minden ágával foglalkozni. Szükséges volt egy olyan megyei ti tkár 
választása, aki idejének nagy részét a megyei nevelők ügyével való fog-
lalkozásra fordítja. 1947 tavaszán két jelölt volt a megyei titkári funkció-
ra. Az egyik Sályi János, aki már 1947. január 1-től megbízott megyei 
titkár volt, a másik Özcly Béla, az Egri Érseki Tanítóképző Intézet Gya-
korló Iskolájának tanítója. Sályi megválasztását támogatta az MKP me-
gyei szervezete és a haladó szellemű tanítóság, Ózdy Béla mellett pedig 
az Egri Érseki Tanítóképző és a konzervatív vallásos nevelők kardoskod-
tak. Végül is a haladó erők kerültek ki győztesen, és Sályi Jánost válasz-
tották meg [8], Ö 1949-ig töltötte be a pedagógusok szakszervezete megyei 
titkári funkcióját [9], 

A felszabadulást követően egyik legsürgősebb feladat volt a nevelők 
demokratikus szellemű átképzése. Meg kellett ismertetni a nevelőkkel 
a kialakuló új társadalmi rend vezérlő eszméit és célkitűzéseit. Különösen 
fontos volt ez megyénkben, ahol a felszabadulás előtt az iskolák több 
mint 80 százaléka egyházi kézen volt, s a nevelők körében igen széles 
körű volt a klerikális befolyás, a vallásos világnézet hatása. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1945 tavaszán 56002/1945. 
VKM sz. rendeletével kötelezővé tette országszerte a nevelők átképzésé-
nek megkezdését. Indulásként 4—6 napos átképző tanfolyam szervezését 
javasolta. A miniszteri rendelet végrehajtásában alapvető szerepet szán-
tak a pedagógusok szakszervezetének és a nemzeti bizottságoknak. A ha-
ladó szellemű nevelők a sajtó lapjain is hangot adtak az iskolai nevelés 
és a nevelők átformálódása fontosságának. Darvas Andor, az egri csoport 
titkára az Igazság című lap 1945. április 8-i számában Iskola és szellem 
című cikkében például így írt : ,, . . .köznevelésünk sürgős és alapos át-
szervezésre szorul" [10]. A nevelők átképzése Egerben indult meg először. 
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Az Egri Köznevelök Szakszervezete a rendelet értelmében az iskolaigaz-
gatókkal tárgyalta meg a nevelők átképzésének kérdését. 1945. április 
12-i ülésén egyhangúlag javasolta a nemzeti bizottságnak, hogy „az át-
képző tanfolyam ne iskolánként, hanem a szakszervezet keretében együt-
tesen szerveztessék meg má jus 2—5-ón". Javasolták, hogy az első három 
napon bel- és külpolitikai kérdésekről tartsanak előadásokat. Külön a ta-
nárok és külön a tanítók részére. A negyedik napon pedig a tanítóknak 
és a tanároknak közösen tar t sanak előadást. A pedagógus szakszervezet 
helyi csoportja ezenkívül még hetenként egy-egy előadás megtartását 
tervezte az átképző tanfolyamtól függetlenül [11]. 

A nemzeti bizottság április 14-i ülésén megtárgyalta és bizonyos mó-
dosításokkal elfogadta a szakszervezet által javasolt programot [12], A vég-
leges tematika így alakult: 

Május 2. 

Alapvetés 
Űj világ küszöbén (bevezető), dr. Tóth József egyetemi magántanár, 
a Köznevelők Szabad Szakszervezete elnöke. 
1. Korforduló 

Előadó: Ebergényi Tibor kereskedelmi középiskolai tanár 
2. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja 

Előadó: Millassyn Kornél Heves vármegye főispánja 
3. A fegyverszüneti egyezmény alapelvei 

Előadó: Csirmaz Dezső nemzetgyűlési képviselő 

Május 3. 

(Belpolitika) 
4. A társadalmi átalakulás követelményei 

Előadó: Darvas Andor állami gimnáziumi tanár 
5. Gazdasági életünk átalakításának követelményei 

Előadó: Szabó Sándor Heves vármegye közellátási és termelési 
biztosa 

6. A politikai átalakulás szükségessége 
Előadó: Négyessy Árpád nemzetgyűlési képviselő 

Május 4. 

(Külpolitika) 
7. A magyarság világhelyzete 

Előadó: Hegyi Kapisztrán, a Cisztercita Gimn. igazgatója 
8. A fegyverszüneti egyezmény külpolitikai követelményei 

Előadó: dr. Kardos László, a Magyar Nemzeti Bizottság elnöke 
9. Jövendő külpolitikánk irányvonalai 

Előadó: dr. Kardos László, a Magyar Nemzeti Bizottság elnöke 
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Május 5. 

(Szintézis) 
a) A tanárok számára: 

10. a) A tanár önvizsgálata a múlt és jövő határán 
Előadó: dr. Földi Ágoston állami gimnáziumi tanár 

11. a) A tanár világnézeti és politikai állásfoglalása 
Előadó: dr. Ágoston Julián, a Cisztercita Gimnázium alsó tago-
zatának igazgatója 

12. a) A tanár a nemzet újjáépítésében 
Előadó: Ebergényi Tibor kereskedelmi középiskolai tanár 

b) A tanítók részére: 
10. b) A tanító önvizsgálata a múlt és jövő határán 

Előadó: dr. OttJlák Ernő középiskolai tanár 
11. b) A tanító világnézeti és politikai állásfoglalása 

Előadó: dr. Lévai József tanügyi fogalmazó 
12. b) A tanító a nemzet újjáépítésében 

Előadó: Eördögh Ernő tanító 

Május 7. 

(Összefoglaló megbeszélés) 
A tanfolyam záróelőadását Darvas Andor gimnáziumi tanár tartotta. 
Előadásában összefoglalta a tanfolyam tanulságait és a további fel-
adatokat [13]. 

Gyöngyösön május 14. és 18. között bonyolították le az átképző tan-
folyamot. Az itteni átképző tanfolyam két részből állt. 

1. „Egyöntetű nevelési eljárást biztosító pedagógiai kérdések meg-
beszélése és megvitatása tanárkari értekezleteken." 

2. ,,A demokratikus politikai pártok által megbízott előadók politi-
kai, társadalompolitikai, gazdaságpolitikai stb. kérdéseikről szóló 
előadásai" [14], 

A pedagógus szakszervezet egri csoportja 1945 augusztusában nagy-
szabású pedagógus tanfolyamot és nyári szabadegyetemet rendezett a 
nevelők átképzése jegyében, amely országos visszhangot váltott ki. Az egri 
csoport a következő felhívást bocsátotta közzé rendezvénye propagálásá-
ra: „Mindenütt romokat látunk magunk körül: gyárak és házak, temp-
lomok és iskolák kiégett tűzfalai merednek az ég felé. Bennünk és körü-
löttünk is üszlkösödő romoik. Akarjuk a jövendőt, a szebb és emberibb 
életet, a romok eltakarítása után. Építeni akarunk. Erre a szellemi új já-
építésre hívunk meg mindenkit, akinek f á j a pusztulás, akiben ég az 
eljövendő élet vágya. 

Az első lépéseket már megtettük: a földeken áldássá érik a vetés, 
a gyárkémények füstölögni kezdenek, a munkásikezek mozgásba lendül-
nek — de a lelkek mélyén még ott virraszt az aggodalom, ott szorong 
a bizonytalanság. Mi a lelkeket szeretnők fölrázni a tétovázásból. Szabad 
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szívvel, és szabad szóval akarunk szólni mindenkihez, hogy a bűnös kö-
zelmúlt eszmei zavarából a kivezető utat megmutassuk, hogy a ma kéte-
lyeinek homályában világosságot gyújtsunk, hogy a magyar holnapok irá-
nyát megláttassuk. 

A demokratikus átnevelődés munkájába szólítja a nevelők, augusztus 
5—19. napjaira a Pedagógus Tanfolyam, s ugyanakkor a szellemi ú j já-
építés cselékvő szolgálatára hívja a haladni vágyó fizikai és szellemi dol-
gozókat az egri Nyári Szabadegyetem. — Építésre hívunk! — Építésre 
várunk!" [15] 

Az egri csoport tervezett rendezvényéről tájékoztatta a megyei nem-
zeti bizottságot is. A nemzeti bizottság támogatta a tanfolyam ügyét, 
tájékoztatta róla a községi nemzeti bizottságokat. Kérte őket, hogy a helyi 
nevelőket mozgósítsák a tanfolyamon való részvételre [16]. 

Az 1945. augusztus 5—19-e között megrendezett Pedagógus Tanfo-
lyam és Nyári Szabadegyetem a demokratikus szellemi újjáépítés jegyé-
ben zajlott le. A megnyitó ünnepség augusztus 5-én volt a Lyceum dísz-
termében, ahol nagy tömeg jelent meg. Képviseltették magukat a de-
mokratikus pártok küldöttei, az intézmények és hivatalok képviselői. 
Megjelent több budapesti vendég is. A megnyitó beszédet dr. Tóth József 
mondotta, majd clr. Zsedényi Béla, a Nemzetgyűlés elnöke szólt a meg-
jelentekhez. Beszédében többek között ezeket mondotta: „ . . . ez a szabad 
egyetem az országban elsőként nyílik meg, s ezért annyira példaadó, 
annyira országos jelentőségű is". Ezt követően Horváth Márton, az MKP 
központi kiküldötte beszélt. A sajtótudósítás szerint ,,a mai megindulás 
országos jelentőségét hangoztatta már azért is, mert ezzel tanúságot tett 
az értelmiség, hogy kilép eddigi passzivitásából" [17], 

A Pedagógus Tanfolyamon a következő témakörökben folytak elő-
adások: A nevelő a demokráciában. Demokratikus szellem a közoktatás-
ban, Demokratikus szellem a köznevelésben, Irányelvek a szaktárgyak 
oktatásában. Az előadásokat pedagógiai ankétok követték [18]. 

A megyénként szervezett átképző tanfolyamokon kívül 1945. no-
vember 26. és 1946. január 3l-e között a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium és a Pedagógus Szakszervezet Országos Központja együttesen 
szervezett 200 vidéki nevelő részére átképző tanfolyamot Budapesten. 
A tanfolyam megyei résztvevőit a pedagógus szakszervezet megyei ve-
zetősége jelölte ki [19]. Megyénkből ezen a tanfolyamon Kobjey István 
pétervásári. Eördögh Ernő egri és Kecsmár István kerecsendi nevelő vett 
részt [20]. 

1947-ig az átképző tanfolyamokon a fő feladat a demokratizálás volt. 
1947 nyarától azonban már a kommunista párt körül felsorakozott erők 
olyan jelentőseik voltak, hogy felvetődött a szocializmus felé haladás 
gondolata. Ugyanakkor még éltek jelentékeny visszahúzó erők is. Ilyen 
körülmények között született meg az ú j 3 éves továbbképzési program, 
amelynek az volt a célja, hogy ,,a nevelők helyzetét megszilárdítsa a de-
mokráciában", ugyanakkor a szocializmus eszméit is népszerűsítse [21]. 

1947-től havonként volt a megyei tanárok és tanítók részére átképző 
tanfolyam az erre kijelölt központokban. Megyénkben Egerben, Gyön-
gyösön és Hatvanban voltak konferenciák. A továbbképzések tematikája 

12 



előre elkészített program szerint alakult. Például 1947. február 25-én 
a gyöngyösi és a gyöngyösi járási nevelők részére A pedagógusok viszo-
nya a munkássághoz és a parasztsághoz című témából volt konferen-
cia [22]. 

Az átképző tanfolyamokon kívül a megye két városában előadások-
kal összekötött vitákat is rendeztek a nevelők részére. Egerben a legtöbb 
előadást 1945—46-ban tartották. Például 1945. január 13-án Ágoston 
Julián gimnáziumi tanár tartott előadást a szabadság eszméjéről [23]. 

1945 februárjában Szabó Sándor: A kollektív gazdálkodás a Szovjet-
unióban, Bartha Sándor: Gazdasági szabadság az angolszász államokban, 
Darvas Andor: Világnézet, nevelés, demokrácia, Dr. Kelecsényi Akos: 
A magyar demokrácia kezdetei címmel tartott előadást [24], 

A gyöngyösi pedagógus szakszervezeti csoport az 1947—48-as tanév 
továbbképzési programjában 10 előadás megtartását tervezte. Az elő-
adások a társadalomtudományok és a köznevelés időszerű kérdéséről kí-
vánták tájékoztatni a nevelőket és a lakosság érdeklődő képviselőit. Az 
első előadás 1947. október 15-én hangzott el. Az előadó Király István, 
a Köznevelési Tanács t i tkára volt. Előadásában az ellenforradalmi rend-
szer iskolapolitikájáról beszélt. Az előadást követő vitában „tisztultak a 
nézetek és a helyes meglátás jól eső érzésével gyarapította mindenki ez-
irányú ismereteit" [25], 

A pedagógusok eszmei fejlődését szolgálták a szakszervezet által 
rendezett pedagógus gyűlések és ankétok is. Az 1946. december 15-én 
rendezett egri pedagógus gyűlésen Alexist György államtitkár és Lukács 
Ernőné, a pedagógus szakszervezet központi vezetőségének tagja tartott 
előadást a pedagógus státus rendezéséről, a nevelők gazdasági és kultu-
rális helyzetének javításáról [26]. 1947. június 28-án a pedagógus szak-
szervezet egri tagozata a megye tanítói és tanárai részére tartott érte-
kezletet, ahol Bihari Béla budapesti igazgató-tanító tartott előadást a 
pedagógusok aktuális problémáiról [27], Gyöngyösön május 31-én Sályi 
János megyei titkár és Zalai Ernő tanfelügyelő közreműködésével hívtak 
össze járási pedagógusgyűlést, ahol a nevelők megnyilatkozásai tükrözték, 
hogy ,,a demokratikus kormány a 3 éves terv végrehajtásánál a nevelői 
társadalomra bizton számíthat" [28]. Az 1947—48-as tanév előkészítése 
céljából augusztus 23-án Nóvák Károly miniszteri tanácsos tartott előadást 
a Lyceumban [29]. 

A pedagógusok megnyerésének csak egyik része volt az eszmei harc. 
A másik eszköz a nevelők gazdasági és szociális helyzetének javításáért 
vívott küzdelem volt. A háború utáni rossz ellátás, az élelmiszer- és 
ruhahiány, az infláció főleg a bérből és fizetésből élőket sújtotta. A pe-
dagógusok érezték a háború utáni nehézségek minden hátrányos követ-
kezményét. A pedagógusok szakszervezetére ebben a helyzetben az a 
feladat hárult, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a nevelők helyze-
tének javításáért. A pedagógusok szakszervezete országos központja több 
alkalommal indított gyűjtést a nevelők támogatására. A gyűjtőmunkában 
a megyei pedagógus szakszervezeti csoportok is bekapcsolódtak. A Heves 
Népe című lap 1946. november 24-i számában érdekes cikket olvashatunk 
Tanner Józseftől erről az akcióról. Tanner cikkében megállapította, hogy 
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a felszabadulás óta a nevelők helyzete javult, „de szomorúan állapítható 
meg az is, hogy a megmaradt nehézségek közül a legtöbb nehezedik a 
pedagógusok vállára . . . A fizetés alig elég a napról napra való élet fenn-
tartására . . . Ezt az állapotot tovább tétlenül tűrni inem szabad, ezen 
változtatni k e l l . . . Az állam ima még anyagilag gyenge, tehát társadalmi 
úton kell a halaszthatatlan feladatot megoldani" [30]. 

A pedagógusok élelmiszer- és ruhaellátásának biztosítását szolgálták 
a beszerzőcsoportok. Ezek megszervezésében komoly érdemei vannak 
Sályi Jánosnak. A beszerzőcsoportok révén sikerült biztosítani a nevelők 
búzafejadagját, burgonyaellátását, ruházati ellátását, kaptak cipőt, talp-
bőrkiutalást stb. [31]. A szakszervezeti csoportok segítettek az állástalan 
nevelők elhelyezésében is. Összeírták őket és igyekeztek részükre állást 
szerezni [32]. 

A pedagógusok körében a szakszervezet által végzett eszmei munka, 
a gazdasági és szociális segítés hozzájárult ahhoz, hogy a nevelők egyre 
jobban magukénak érezzék a kialakuló új társadalmi rendet. Természe-
tesen ez a folyamat nem volt gyors, de feltétlenül felfelé ívelő volt. Egy 
1946. február 13-án kelt jelentésben még ezeket olvashatjuk: ,,A tanítók 
általában véve párton kívüliek és a párt politikájával nem igen foglal-
koznak" [33]. 1947 végén a jelentések szerint már a nevelők egy része 
helyesen látott, egyetértett a kommunisták politikájának fő vonásaival. 
„Beszélgetés közben elmondták, hogy ezen keresztül lá t ják biztosítottnak 
gazdasági és kulturális felemelkedésüket" [34], 

Jelentős harcot vívott a szakszervezet az általános iskola megterem-
téséért is. Bár 1945 augusztusában megjelent az erről szóló kormány-
rendelet, ez korántsem jelentette ennek az ú j iskolatípusnak azonnali 
létrejöttét. A pedagógusok szakszervezete országos választmányi ülése 
1946. december 22-i határozatában a legerélyesebben követelte a 8 osz-
tályos, egységes ingyenes és kötelező általános iskola megszervezését, a 
törvényerejű rendelet maradéktalan, teljes végrehajtását [35]. 

Megyénkben 1945 augusztusában szintén megindult a küzdelem az 
általános iskola létrehozásáért. A harcban fontos szerepet játszott Darvas 
Andor, az egri pedagóguscsoport titkára. A megyei sajtóban elsőként írt 
cikket az általános iskola megteremtésének fontosságáról. Az Igazság 1945. 
szeptember 2-i számában publikált „Itt az ú j iskola" című cikkében töb-
bek között így írt az általános iskoláról: „8 osztálya lesz, amely mindenki 
számára kötelező, s amely talán végleg megadja azt az egységes alap-
műveltséget az egész nép gyermekei számára, amit azóta nélkülözünk, 
amióta közoktatás van Magyarországon" [36]. Darvas Andor tevékenyen 
részt vett azoknak az akadályoknak az elhárításában, amelyek az álta-
lános iskola megteremtését gátolták. Az Egri Nemzeti Bizottság Kultúr-
politikai Bizottságának ülésein állandóan felszínen tar tot ta az általános 
iskola megteremtésének kérdését [37]. 

Az általános iskola megteremtését megyénkben is akadályozták a 
régi iskolarendszer idealizálói és a klerikális erők. Például az 1946 július 
elején tartott gyöngyösi pedagógusgyűlésen Hulin Antal tanfelügyelő 
ezeket mondta az általános iskoláról: „A maga részéről nem sok jót néz 
ki a jövendőből". Korábban Hatvanban is hasonlóan nyilatkozott [38]. 
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Az általános iskola kiépítésének folyamatát azonban nem lehetett 
megállítani. Az érte küzdők harca, ha nehezen is, eredményeket hozott. 
1947 áprilisában a megye 199 népiskolájából már 87 általános iskola 
volt [39], 

Az általános iskola megteremtésével párhuzamosan folyt a harc a 
régi tankönyvek felülvizsgálásáért, és az ú j tankönyvek kiadásáért. A 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1945 áprilisában kiadott 1883/ 
1945. sz. rendeletében elrendelte az iskolákban használt tankönyvek felül-
vizsgálását [40]. A pedagógus szakszervezet ebben a fontos munkában is 
komoly szerepet játszott. Eördogh Ernő megyei titkár az MKP 1945. jú-
nius 11-i megyei vezetőségi ülésén javasolta a tankönyvek fokozottabb 
ellenőrzését [41]. Sajnos azonban a régi tankönyvek felülvizsgálása a me-
gyei tanfelügyelőségnél dolgozó régi szemléletű nevelők ellenállása miatt 
elég lassan haladt előre. Az Igazság című lap 1946. április 21-i számában 
arról adott hírt, hogy a megye római katolikus népiskoláiban az 5. és 6. 
osztályokban a történelmet még a régi szellemben tanítják. Nem vették 
figyelembe a miniszteri rendelet előírásait. A tanítók a régi tankönyvek 
szellemében például Károlyi Mihályról mint hazaárulóról szóltak [42]. 

A pedagógus szakszervezeti csoportok, ahol erre az anyagi és a szel-
lemi feltételek megvoltak, támogatták a pedagógusok kutató munkájá t is. 
Sőt, néhány helyen ők maguk kezdeményezték a pedagógiai tudományos 
kutatást. Megyénkben jelenleg csak az egri csoport tudományos munká-
járól vannak adataink. Már 1945. december 9-én megalakították a helyi 
nevelők, a pedagógus szakszervezeti csoport lélektan-pedagógiai szakosz-
tályát. A szakosztály tagjai rendszeres lélektani kutatómunkára vállalkoz-
tak [43], 

1947 február jában pedig a szakszervezet kezdeményezésére megala-
kult az Egri Gyermektanulmányi Társaság. A Társaság azokat a nevelőket, 
orvosokat, óvónőket és védőnőket tömörítette, akik a gyermekek testi és 
lelki fejlődéséneik vizsgálatára vállalkoztak [44], A gyermekek lelki fej-
lődésének vizsgálatával adatokat kívántaik nyúj tani az iskolai oktató-
nevelő munkához. Az Egri Gyermektanulmányi Társaság megalakulásá-
val majdnem egyidőben került sor az Egri Állami Gyermeklélektani Ál-
lomás létrehozására. A lélektani állomás megszervezését a pedagógusok 
szakszervezete kezdeményezésére a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium engedélyezte. A lélektani állomás vezetője dr. Somos Lajos, az egri 
tanítóképző intézet igazgatója lett. Munkatársai: Darvas Andor gimnáziu-
mi tanár és Maróti Béla tanító [45], A gyermeklélektani állomás feladata 
többrétű volt. Kutat ta Eger és vidéke gyermekeinek lelki alkatát, szel-
lemi életének összetevőit. Foglalkozott a 6 év körüli gyermekek vizsgála-
tával az iskolaérettség szempontjából. Fontos feladata volt még a pálya-
választási és a nevelési tanácsadás [46]. 

A lélektani állomás országos jelentőségű rendezvénye volt 1948. má-
jus 28. és június 3. között a Dunavölgyi Gyermek- és Ifjúsági Hét. Ennek 
megszervezésében döntő része volt dr. Somos Lajosnak. A rendezvényt 
támogatta a pedagógus szakszervezet egri csoportja is [47], 

A pedagógusok szakszervezete népi demokratikus forradalom korabeli 
történetének utolsó jelentős fejezete az iskolák államosításáért vívott harc 
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volt. A pedagógusok megyei szakszervezete e harcban országos viszony-
latban is élen járt. 1948. április 28-án a pedagógusok szakszervezete 
gyöngyösi járási csoportja a szakszervezeti csoportok közül elsőként fog-
lalkozott az államosítás kérdésével. Április 28-án a járás 27 községéből 
250 nevelő jött el Gyöngyösre, ahol egyhangúlag követelték a felekezeti 
iskolák államosítását [48]. Ezt követte a pétervásári, a hevesi és a hatvani 
pedagóguscsoportok állásfoglalása. A pétervásári csoport Sályi János in-
dítványára a következő táviratot küldte az egri érseknek: „Érsek urunk! 
Hű fiai voltunk és maradunk egyházunknak, ezért tiltakozunk az ellen 
hogy szabad véleménynyilvánításunk és állásfoglalásunk miatt bennünket 
kiközösítéssel fenyegessen. Hűségünkért ezt nem érdemeltük meg. Kér-
jük Érsek urunkat, ne nehezítse meg életünk jobbrafordulását, a feleke-
zeti tanítóság és az iskolák államosítását" [49]. 

Az államosításért vívott harc időszakában az egyszerű pedagógus 
szakszervezeti tagok levélben keresték fel a megyei lapok szerkesztősé-
geit, s leveleikben követelték az iskolák államosításának minél előbbi 
megvalósítását. Például az Igazság című lap 1948. június 6-i számában 
a következő leveleket olvashatjuk. Bélapátfalváról 7 tanító a követke-
zőket írta: ,,A leghatározottabban követeljük az iskolák államosítását, 
hogy az ország gyermekei egységes tankönyvekből, egységes irányítást 
kapjanak, és a jól végzett tanítói munka után a tanítók életszínvonal-
emelkedése minél előbb valóra váljon." Major István hatvani tanító eze-
ket í r ta : „Két év alatt tökéletesen kiismertem a felekezeti iskolák belső 
életét. Minden szülőnek és pedagógusnak tiszta magyar szívvel és ke-
resztény katolikus hittel meggyőződésből jelentem ki. hogy az államosí-
tásnak a nevelők örülnek, s a felekezeti iskolák fenntartása ellen a leg-
messzebbmenően tiltakoznak." Csengő Győző szűcsi római katolikus tanító 
az MNDSZ egri gyűlésén a következőket mondotta: „A jó munka érdeké-
ben szükséges a nevelők függetlenítése. Mi, katolikus tanítók nem akarunk 
egyházunk és a vallásunk ellensége lenni, nem akarjuk eskünket meg-
szegni, egyházunkat és vallásunkat júdáspénzért eladni, . . . követeljük az 
iskolák államosítását" [50]. 

Az ország dolgozó népének, a szülőknek, pedagógusoknak, diákok 
java részének akarata 1948. június 16-án törvénnyé lett. Ezen a napon 
fogadta el a Magyar Országgyűlés a reakciót elsöprő többségben az isko-
lák államosításáról szóló törvényjavaslatot. Megyénkben 203 iskolát (187 
r. k., 8 ref. és 8 magániskolát) érintett az államosításról szóló törvény. 
Ezen kívül államosítottak 4 felekezeti internátust is. Míg az államosítás 
előtt 203 iskola közül 92 népiskola és 115 általános iskola volt, addig az 
államosítás után csak 18 népiskola maradt és 164 vált általános iskolává. 
A 18 népiskola legnagyobb része tanyákon volt. Az államosításról szóló 
törvény gondoskodott a felekezeti tanerők átvételéről, figyelembe véve 
beosztásukat, szolgálati idejüket és fizetési fokozatukat [51]. 

A megye felekezeti pedagógusainak döntő többsége az iskolák álla-
mosításáért vívott harcban szép politikai fejlődésről tett tanúbizonyságot. 
Sikerült elszakadniuk a reakciótól és a népi demokrácia mellé álltak [52], 

Az 1948—49-es tanév már az államosított iskolákban kezdődött el. 
A megyei nevelők lelkesek és bizakodók voltak. A volt felekezeti peda-
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gógusok örültek a papi járom alól való felszabadulásnak. Ez a bizakodás 
tükröződött az 1948 szeptemberében lezajlott különféle pedagógusgyűlé-
sek állásfoglalásaiban is. Szeptember elején zajlott le Egerben a Magyar 
Dolgozók Pár t ja első megyei konferenciája. A gyűlésen felszólaló Sályi 
János ,, . . . annak a reménynek adott kifejezést, hogy azok a pedagógu-
sok, akik most ezen a gyűlésen megjelentek, továbbra is a népi demokrá-
ciáért fognak harcolni és megteremtik a mában az utat, amely a jövő 
szocializmushoz vezet" [53]. 

Lelkes hangula' ja,n zajlott le a pedagógus szakszervezet által szep-
tember 11-én tartott egri pedagógusgyűlés is. Itt osztották ki az április-
ban meghirdetett centennárius munkaverseny díjait is. A gyűlésen 62 
megyei pedagógus kapott jutalmat. Ezek zöme egri és gyöngyösi járási 
volt [54]. 

Az 1948 nyarát követő időszak már a proletárdiktatúra időszaka volt 
megyénkben is. A munikáshatalom kivívása, a szocialÍ2 /nus alapjainak 
lerakásáért vívott küzdelem ú j feladatok megoldását követelte meg a pe-
dagógusok szakszervezetétől is. 
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AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER 
KÖZOKTATÁS- ÉS NEVELÉSPOLITIKAI IRÁNYELVEINEK 

KIALAKÍTÁSA A HtJSZAS ÉVEK ELEJÉN 

(Adalékok a neonacionalizmus pedagógiai programjának 
feldolgozásához) 

DR. MÁK MIHÁLY 

(Közlésre érkezett: 1971, november 6.) 

Az első világháború befejezése, az európai szocialista forradalmak 
leverése után a hatalmukat visszaszerzett uralkodó osztályok ideológusai 
lázasan kutat ják a háború alatti és utáni emberi magatartás okait. Nem-
csak a háborúban vesztes, hanem a győztes országokban is jelentős ener-
giákat fordítanak e probléma vizsgálatára [1]. Megdöbbentek a néptö-
megek forradalmi fellépésének erejétől, kiterjedtségétől s próbáltak e té-
nyekhez valamiféle magyarázatot keresni. 

Az imperializmus ideológusai az okokat keresve szinte egyhangúan 
a múlt század második felében megerősödött munkásmozgalom követ-
kezményének tekintik a háború alatt kialakult állapotokat, magatartás-
formákat. Ezzel a beállítással kísérletet tesznek a tényleges okoik eltaka-
rására. Annáik vizsgálatakor ugyanis, hogy milyen tényezők tet ték lehe-
tővé a munkásmozgalom, a marxista, szocialista elmélet elterjedését, a 
forradalmi nézetek és gondolat kialakulását, szinte egyhangúan azt állít-
ják, hogy mindez a háború előtti kultúrpolitika, illetve a nevelés terén 
elkövetett hibák és lazaságok következménye [2], Az imperializmus ideo-
lógusai az okok keresésekor nem a társadalom gazdasági és politikai éle-
tében jelentkező ellentmondásokat tették vizsgálat tárgyává, hanem olyan 
területet, melynek éppen elhanyagoltsága miat t egyfelől valóban lehetnek 
„hibái", másfelől, szerkezetében, a jövőt illetően, jelentős változtatások 
haj thatok végre. Ezek a változtatások ugyanakkor nemcsak hogy érintet-
lenül hagyják az imperializmus gazdasági szerkezetét és politikai felépít-
ményét, hanem jelentősen erősíthetik is azt. 

Különösen szembetűnő ez a törekvés a háborúban vesztes és a forra-
dalmak által is erőteljesen érintett német és magyar imperializmus ideoló-
gusainak és politikusainak tevékenységében. A háború után megjelent 
nagy számú könyv és tanulmány szerzői egymást túllicitálva próbálják 
bizonyítani, hogy a közoktatás és neveléspolitika, de a közvetlen nevelés 
és oktatáselmélet is milyen súlyos hibákat követett el az elmúlt ötven 
évben. 
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Az okok keresése és a nevelés új feladatainak megjelölése 
Németországban 

E téma felvetése és vizsgálata Németországban folyik igen nagy 
intenzitással. Az imperializmusnak éppen Németországra jellemző mili-
tarista lényegét megkerülve az összes idevonatkozó könyvek és tanulmá-
nyok — természetesen a polgári szerzők tollából — a nevelőmunkát teszik 
felelőssé az említett tényezők bekövetkezéséért. 

Korántsem a németországi helyzet egészének jellemzésére, csak a 
magyar ,,okkeresőkkel" való összehasonlítás érdekében idézzük e témához 
néhány jelesebb német szerző megállapítását és a jövő nevelés feladataira 
vonatkozó javaslatait [3]. 

Egyik e szerzők közül Ernst Krieck, a fasiszta nevelés későbbi apos-
tola, aki Die Revolution der Wissenschaft című munkájában kijelenti, 
hogy a túlságosan specializált német tudomány elszakadt az élettől és 
nem töltötte be a háború előtti évtizedekben nemzetnevelő hivatását. En-
nek lett következménye a német nevelés élettelensége, szárazsága, amely 
nem volt képes olyan nemzeti eszmét kialakítani, olyan katonákat ne-
velni, akik a háború és az utána következő forradalmi időszak eseményei 
közepette a német militarizmus követelményei szerint elvárható magatar-
tást tanúsítottak volna. A jövőt illetően a német tudománynak és a peda-
gógiának ezt a „gyengeségét" fel kell számolni [4], 

Hasonló tartalmú megállapításokat tesz e probléma elemzésekor egy 
másik német kultúrpolitikus, C. H. Becker — a későbbi porosz kultusz-
miniszter —, aki a Kulturpolitische Aufgaben des Reiches c. könyvében 
részletesen bírálja Németország háború előtti liberális kultúrpolitikáját és 
külön kiemeli ebből a nevelőmunka elhanyagoltságát. A német kultúr-
politika — szerinte — nem tudott egységes szellemű nevelést biztosítani, 
túlságosan anyagias jellegű, eszmények nélküli volt. Nem volt a biroda-
lomnak közös nemzeti eszménye és emiatt nem sikerült kialakítani az 
egységes nemzeti érzést, gondolkodásmódot sem. A német nevelés súlyos 
hibája, hogy a valóságos nemzeti akarat , az emocionális értékekkel bíró 
nemzeti érzés helyett csak a császárság eszményét emelte ki; csak a mili-
tarista szellemet táplálta. A német kard azonban kettétörött — hangoz-
tat ja —, a birodalomnak most arra kell törekednie, hogy egységét a nem-
zeti eszme ú j értelmezésű és valódi nemzeti értékeket tartalmazó kiala-
kításával őrizze meg. Ennek érdekében a birodalom gondolatából kiin-
dulva kell kibontakoztatni a nemzeti kultúrpolitikát. Mindenekelőtt egy-
ségessé kell tenni a tanügyirányítást (ez eddig az egyes államok belügye 
volt), a tanügy minden területén egységes normákat megszabó rendel-
kezéseket kell életbe léptetni. Ezek kiadása és végrehajtása felül kell, hogy 
emelkedjék az egyes párt- vagy egyházpolitikai érdekeken — általuk 
nem lehet korlátozott — és csak a birodalmi kormánynak legyen joga 
rendelkezéseket kiadni. A német iskola neveljen nemzeti öntudatra az 
eddigi partikularizmus és kozmopolitizmus helyett. A német iskolának 
a helyes nevelési koncepció kialakítása érdekében Fichte szellemében kell 
a kultúrnemzet fogalmát és a nevelés feladatát meghatároznia: legalábbis 
szem előtt kell tar tania Fichte ama megállapítását, mely szerint csakis 
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a helyesen szervezett nevelés képes a német „önállóságot" megteremte-
ni [5J. A túlzott értelmi nevelés helyett „a tisztult etikai" felfogást kell 
szorgalmazni és a nevelés központjába az akaratnevelést kell állítani. Ez 
többek között azt is jelenti, hogy az eddig uralkodó racionalizmus helyett 
vissza kell térni az irracionalizmushoz, mely sokkal közelebb áll az igazi 
német lelkialkathoz [6]. (Kiemelések M. M.) 

A német nevelés elmélkedői általában a fent elmondottakban látják 
a háború előtti német neveléspolitika hibáit, s ezekből kiindulva próbál-
ják meghatározni a jövő feladatait. A fő hangsúly, a jövőt illetően, a 
nevelés centralisztikus szervezésén, a nemzeti nevelés megerősítésén és 
feladatainak az új helyzet diktálta újszerű kimunkálásán és megerősíté-
sén van. (Kiem. M. M.) Az értelmi nevelésnek csak igen másodrendű 
szerepet kívánnak juttatni ebben az új „felfogásban". Az eddig elmon-
dottakon túl erre utal egy másik német szerző, A. H. Hollmann: Volks-
hochschule und die geistigen Grundlagen der demokratie c. munkájának 
mondanivalója is. A szerző arról elmélkedik, hogy a háború után létrejött 
új demokratikus kor szellemi feltételei, a tömegek műveltségének ala-
csony volta miatt, még nem érettek meg. Véleménye szerint mindenek-
előtt népfőiskolákat kellene állítani, melyek valamiféle sajátos népneve-
lést valósítanának meg. Ezekben az iskolákban nem az értelem művelése, 
hanem az erkölcsi életet megerősítő tényezők dominálnának. A népnek az 
igazi demokrácia megvalósításához nem nagyobb tudásra, hanem jobb 
erkölcsi nevelésre van szüksége [7]. (Kiem. M. M.) 

Nagyon röviden, vázlatosan utal tunk a Németországban kialakított 
és hangoztatott főbb álláspontokra. A német és magyar álláspontok 
ugyanis a múlt bírálatát és a jövő feladatait illetően is nagyon hasonlíta-
nak egymásra, s e tényező nemcsak a múltbeli koncepciók azonos forrá-
saira, hanem a jövő feladatok meghatározására is számtalan közös ténye-
zőt tartalmaznak. Ez a tény eléggé egyértelműen jelentkezik a magyar-
országi helyzet elemzésekor. 

A forradalmak okainak megjelölése nálunk 

Nálunk, Magyarországon a tömegek háború és a forradalmak alatti 
magatartásának vizsgálatában a német állásponthoz hasonló, de annál 
széLsőségesebb. reakciósabb álláspontot foglalnak el, s szinte min-
denért a kultúr-, illetve neveléspolitikát teszik felelőssé. Akár egyes 
szerzők, társadalmi egyesületek vagy a reakciós választási törvénnyel ösz-
szeállított „nemzetgyűlés" e tárgyban végzett munkálkodását vizsgáljuk, 
azt láthatjuk, hogy a forradalmat kizárólag a munkásmozgalom elterje-
désének, ez utóbbi megerősödését pedig a nevelőmunka terén elkövetett 
lazaságoknak, hiányosságoknak tulajdonítják. Egy pillanatra sem tétele-
zik fel, hogy az okokat saját népellenes, bűnös politikájukban kellene 
keresni. A fehérterror árnyékában, azzal többségében teljes egészéiben 
egyetértő polgári ideológusok a következő nevelés- és oktatáspolitikai 
hibákat vélik felfedezni a múlt rendszer kultúrpolitikájában. 
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Az alapvető vád a kiegyezés utáni kultúrpolitikával szemben az, 
hogy túlságosan liberális volt. Amíg a kiegyezés előtt az uralkodó nagyon 
is szemmel kísérte a neveléspolitikát, az önálló magyar kultuszminisz-
tér ium nem fordított erre elég gondot. „Nemzeti tragikumunk egyik fő 
forrása, hogy államférfiaink túlnyomó része nem vette észre a kul túr-
politikának minden fölött álló centrális jelentőségét" [8] — ír ja Komis 
Gyula Kultúrpolitikánk irányelvei c., 1921-ben megjelent tanulmányá-
ban. Kiemeli, hogy „elhanyagolták a népiskolát", a középfokú intézmé-
nyek nemzeti eszmények nélküli határozatlan, liberális szellemet valósí-
tottak meg. Ennek lett a következménye, hogy „ . . . a szolid műveltség 
nálunk a tömegekből hiányzik. így az ipari munkások nemzeti létünkre 
oly tragikussá lett demagógiáját a parasztdemagógia fokozta" [9]. 

Hasonló szellemben vádolja a liberalizmust az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület elnöke, Lévai Ede is, aki az egyesület 1920. szeptember 
24-én tartott közgyűlésén a következőkben foglalta össze a háború előtti 
kultúrpolitika hibáit. ,,Ha visszatekintünk az utolsó félszázad eseményeire, 
megállapíthatjuk, hogy nagyhangú és lelkiismeretlen szociológusok és re-
formerek már régebben megkezdték és évtizedeken át folytatták a mé-
telyezés és rombolás munkáját . Sajtójukban, egyesületeikben, gyűléseiken 
fennen hirdették, hogy haza, vallás, nemzet lomtárba való ósdi fogalmak; 
a hagyományokon tnyugvó bevett erkölcsi rend: akadálya a tömegek bol-
dogulásának, előmozdítója a gyöngék kizsákmányolásának. Aki hazasze-
retetről mert beszélni, azt lemosolyogták; a vallásos embert kigúnyolták; 
hadat üzentek még a tiszta családi életnek is. így iparkodtak fokozatosan 
és tervszerűen kiölni a nemzedékekből a régi ideálokat. . ." [10]. 

Az 1920-ra összehívott „nemzetgyűlés" szintén hasonló szellemben 
foglal állást. Kezdve a miniszterelnöktől az egyszerű képviselőkig azonos 
tar talmú és szellemű nyilatkozatokkal találkozunk és nem is próbálja 
senki a néptömegek forradalmi fellépésének okát a korábban említett 
tényezőkön kívül keresni. Huszár Károly miniszterelnök szerint „Évtize-
deken át szisztematikusan előkészített belső rothasztás, kívülről érvé-
nyesülő propaganda, téveszméknek bontó ereje . . . nemzeti jelszavaknak 
csábító bűverejébe burkolt demagógia . . . okozta, hogy a nemzet csaknem 
a pusztulás elé kerül t" [11]. 

A nemzetgyűlés messzemenően egyetért a miniszterelnökkel és egy-
értelműen vádolja a liberalizmust, amely lehetővé tette, hogy „a ma-
gyarság szellemét elrontsák" és a nép „lelkivilágától idegen tani »ások" 
elterjedtek [12], 

Mielőtt tovább vizsgálnánk a liberalizmus „bűneit", néhány mondat 
erejéig vissza kell térnünk az eddigi vádak indokoltságának vizsgálatára. 
Ezeket „nem érdemelte meg" a magyar liberalizmus. A magyar 
uralkodó osztály ugyanis számtalan olyan tényezőt, kizáró intézkedést al-
kalmazott a jelzett korszakban, amely lehetetlenné tette egy valóban 
liberális kultúrpolitika kibontakozását. Ismeretesek a munkásosztály és 
a parasztság mozgalmaival szemben alkalmazott intézkedések, az i f j ú -
munkás-mozgalmak kibontakozásának megakadályozására hozott egyházi 
és világi törvények és egyéb rendszabályok [13]. Ismeretesek azok a kul-
túrpolitikai jellegű oktatás- és nevelésügyi törvények és rendeletek is, 
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melyek Eötvös halála után, a nemzetiségek ellen irányuló tendenciájuk 
mellett a magyar népoktatás szintjét is igen alacsony fokon tartották [14]. 
A nacionalizmus, klerikalizmus, a monarchikus szemlélet ha t ja át a kor-
szak tanterveit és tankönyveit. Amikor pl. Franciaországban törvény 
ti l t ja az iskolai vallásoktatást [15], nálunk minden tanterv ezzel kezdődik. 

Igen vázlatosan így festett a sokat szidott liberalizmus és talán ez 
a pár tény is utal arra, hogy valójában nem az okokat, hanem olyan 
területet kerestek, melyre ráfoghatok, mind az említett és a továbbiak-
ban még elemzésre kerülő hibák és hiányosságok. 

„A nemzeti nevelés elhanyagolása, a nemzeti eszménybe vetett hit 
felszámolása, a vallásos érzés ápolásának elhanyagolása" mellett a libe-
ralizmus másik nagy bűne, hogy túlságosan demokratikus szellemet enge-
délyezett, teremtett, illetve valósított meg. Ennek egyik kézzelfogható 
jeleként emlegetik számtalan helyen, hogy az értelmiségi pályára történő 
emelkedést lehetővé tet te olyanok számára is, akik nem tartoztak a „ma-
gyar történelmi értelmiséghez". Miután azzal nem nagyon lehetett „vá-
dolni" a liberalizmust, hogy a munkás- és paraszttömegek értelmi szín-
vonalát növelte, s ezek a rétegeik veszélyeztették volna a „történelmi 
értelmiség" pozícióit, azt a vádat hangoztatják, hogy a nemzetiségi értel-
miséget fejlesztette. Aíkiadmak kult úr politikusok, így például Komis Gyu-
la, aki a hazai zsidóság, mint nemzetiség értelmiségi pályákon való előre-
törését a liberalizmus egyik legsúlyosabb következményének tar t ja , „...ez 
a . . . bevándorolt tömeg már a következő generációban értelmiségi pá-
lyára emelkedik. . . kiszorította a magyar intelligenciát, sőt fölös számú 
zsidó érelmiségi proletariátus támadt, melynek szellemi energiája aztán 
forradalmi tevékenységben vezetődött le" [16] — írja s ezzel nemcsak a 
liberalizmus demokratizmusát vádolja, hanem azt is bizonyítani akarja, 
hogy a forradalmi mozgalom lényegében nem is a magyar munkás- és 
paraszttömegek harca volt a burzsoá rend ellen, hanem egy maroknyi, 
jórészt a vezetésből kiszorult zsidó értelmiségi bomlasztó tevékenysége. 

Azt aligha lehetne vitatni, hogy a nemzetiségi értelmiség kialaku-
lása a kiegyezés után erősödő tendenciát mutatott. Ez azokban nem egy-
szerűen csak a liberalizmus velejárója, hanem jelentős részben annak 
a következménye, hogy a magyar uralkodó osztály, éppen a liberalizmus 
elveinek sárba tiprásával, a nemzetiségi értelmiség elmagyarosítására tö-
rekedett. Ennek érdekében a múlt század második felében jelentős beru-
házásokat eszközölnek 'nemzetiségi területekein. Tantervek, rendeletek sza-
bályozzák az elmagyarosítási törekvést, s ez váltja ki a nemzetiségek 
ellenállását, akik azután kihasználva az elmagyarosítás érdekében nyúj-
tott nagyobb arányú kulturális lehetőségeket, erőteljesen kezdik fejlesz-
teni saját értelmiségüket. 

Ami pedig Komis megállapításait illeti, ezekben — bár igyekszik el-
kerülni — önmagának mond ellent, amikor a „fölös számú zsidó értelmi-
ségit" említi. Nincs fölös számú kiszorított „történelmi értelmiségi", ha 
a kiszorultak mind zsidó származásúak. Az értelmiségi pályákon dolgozók 
tehát nem szorították ki senkit, s ha hozzávesszük, hogy az általa említett 
értelmiségi pályán dolgozók olyan állásokat töltenek be, amelyeket a 
magyar értelmiség nemcsak hogy nem akar (ipari, kereskedelmi munka-
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helyek) megismerni, de szégyell is, mer t ezek a magyar gentry fogalom-
körében alárendelt foglalkozások, ahol dolgozni is kell — aligha vitat-
ható, hogy Kornis nem a tényekből, hanem, a magyar uralkodó osztály 
szócsöveként, az ebben az időben megerősödött antiszemita propagandá-
ból indult ki. Ezzel kívánta „támogatni" az útkereső hazai feudálkapita-
lista koncepciót. 

A liberalizmus h ibájaként hangoztatott vádak közül még egyet szeret-
nénk kiemelni. Jó néhány szerző azért tesz ugyanis szemrehányást, hogy 
a liberalizmus az iskolai oktatásban előtérbe helyezte az értelmi nevelést 
és elhanyagolta az érzelmi, akarati és jellembeli tulajdonságok, ,,a magyar 
mentalitás" és sajátos leliki alkat megfelelő formálását és fejlesztését. Ez 
az egyoldalú intellektualizmus idézte elő, többek között, a nemzeti érzés 
csökkenését, a keresztény nemzeti tanoktól való elfordulást s elősegítette 
a már említett szocialisztikus tanok térhódítását. Ennek következménye az 
„örök értékekből" való kiábrándultság s a társadalmi rend tökéletességébe 
vetett hit megingása, mely azután a forradalmakhoz vezetett. 

Túlzott intellektualizmussal aligha lehet vádolni a liberalizmus idő-
szakát. Már szó volt arról, hogy mennyire nem szabadszellemű oktatás 
folyik nálunk. Kétségtelen, hogy az 1883. évi középiskolai törvény és az 
azt megelőző Kármán-féle t an terv tantalmazott ugyan liberalizmusra utaló 
elveket, de korántsem olyan mértékben, ahogyan ezt a korszakkal szemben 
felvetik. Igaz, hogy a tanítás, a nevelés szelleme, elsősorban a középisko-
lákban, a görög, latin eszményt képviseli, ez azonban nem jelent távolról 
sem túlzott intellektualizmust, még kevésbé valamiféle szabadgondolko-
zási alapot; legfeljebb nem hangoztatta túlzottan a nemzetit, bár éppen 
eléggé „keresztény és nemzeti" volt részben a nagy óraszámú kötelező 
vallásoktatás, részben a nemzeti tárgyaknak a reáltárgyak rovására történt 
igen intenzív művelése következtében [17]. 

Az ellenforradalmi rendszer ideológusai, amikor ennyire erőteljesen 
vádolják a liberalizmust, tulajdonképpen önmaguk ellen hadakoznak. Azok 
hangoztatják ugyanis a vádakat, akik az említett korban elméleti és gya-
korlati tevékenységükkel nagyon is támogatták a tőkés, liberális rendszert. 
Az imperializmus ideológusainak sajátos logikája szerint egyértelműen 
helyeselni lehet a kiegyezés utáni gazdasági fellendülést, de el kell ítélni 
ennek természetes velejárójaként, sőt szinte éltető elemeként jelentkező 
liberalizmust. E helyett valamiféle ú j ideológiára van szükség, amely job-
ban megfelel az imperializmus németországi és magyarországi igényei-
nek is. Ennek az ú j ideológiának a kimunkálása veszi kezdetét a húszas 
évek elején. 

Az új közoktatás- és neveléspolitika kialakítására 
irányuló törekvések 

Szervezeti javaslatok, törvények 

A liberalizmus bírálata azon túl, hogy valamiféle magyarázatot próbált 
adni a háború után kibontakozott forradalmi mozgalmak okaira, egyúttal 
kiindulópontot is jelentet t a jövő kultúrpolitika feladatainak meghatáro-
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zásához. Az említett cikkek, tanulmányok és felszólalások ugyanis, amikor 
az okokra próbálnak rámutatni, rögtön javaslatokat is tesznek a jövő 
kultúr-, illetve a nevelés- és oktatáspolitika szervezeti formáira is. E javas-
latok, szinte kivétel nélkül, az alábbiakban próbálják a neveléspolitikai 
feladatokat meghatározni. 

A kiindulási alapot természetesen a liberalizmus bírált hibáinak fel-
számolása adja. E hibákat próbálják részben szervezeti, s ekkor még igen 
halványan, tartalmi intézkedésekkel „kijavítani". 

E „javító" munkának egyik első eredménye a „numerus clausus" 
néven ismert törvény kibocsátása, miután egyetlen rendelkezéssel a Ta-
nácsköztársaság összes közoktatásügyi intézkedéseit megszüntetik [18]. 
A „numerus clausus" 1920-ban történt kibocsátásával elsősorban a n e m -
zetiségként kezelt zsidóság szegényebb rétegeit akarták elzárni az értel-
miségi munkakörökhöz való eljutástól. Komis pl. ebben a kérdésben odáig 
megy, hogy a már korábban említett tanulmányában kijelenti: „A numerus 
clausust már a középiskolákban kellene kezdeni" [19], A trianoni hatá-
rokon belül maradt egyéb nemzetiségeket alig érinti ez a rendelet, hisz 
alacsony létszámú, döntő többségükben paraszti vagy munkásrétegekről 
van szó, akik amúgy sem veszélyeztetik a „történelmi értelmiség" pozí-
cióját. 

A liberalizmus hibáinak felszámolását a népoktatás szervezeti [20] 
„fogyatékosságainak" megszüntetésével folytatják. Ennek következmé-
nyeképpen a népoktatás szervezeti feltételei siralmas állapotban kerülnek 
ki a bírálók, illetve törvényhozók kezéből. Néhány vonatkozásban ugyan 
hangzottak el javaslatok a népoktatás szervezeti kereteinek korszerűbb 
felfogását, átalakítását illetően is [21], sőt a „keresztény nemzeti eszme" 
táborán belül is felvetik egyes szerzők a nyolcosztályos népiskola szüksé-
gességét [22]. Az illetékes fórum azonban ezeket az igényeket teljesen 
figyelmen kívül hagyva, hosszas előkészítés és több napos vita után meg-
alkotja az 1921. évi 30. tc-et, amely lényegében változatlanul hagyja az 
1868. évi 38. tc.-et. Vagyis marad a népiskola változatlanul hatosztályos, 
a három kötelezőnek mondott ismétlőévvel együtt elvileg kilenc év a köte-
lező iskolába járási idő. A többi iskolafaj szervezeti kérdéseivel nem is 
foglalkozik ekkor még a „nemzetgyűlés". A népiskola szervezeti meg-
oldásainak napirendre tűzését sem a népoktatásról való korszerűbb gon-
doskodás motiválta — ezt muta t ja az is, hogy lényegében semmi változás 
nem történt szervezeti vonatkozásban —, hanem inkább az a külföld felé 
szánt propagandisztikus fogás, hogy a „népművelés megoldásai elsőként 
szerepeltek a nemzetgyűlés programjában", illetve e törvény meghozatalát 
az a körülmény is siettette, hogy az iskoláztatás kötelezettségének „meg-
szigorításával", majd később tartalmának megváltoztatásával az uralkodó 
osztály érdekeinek fokozottabb biztosítását szolgálják. Ügyelni kellett arra. 
hogy a népiskola ne kerülhessen valamiféle „idegen eszmei befolyás alá". 
Ez egyébként igen egyértelműen kiderül a szervezeti kérdésekről folyta-
tott vitában [23]. 

S hogy ezt az antidemokratikus szervezeti megoldást mindenki meg-
értse, Kornis megmagyarázta, hogy miért kell ennek így lennie. Már emlí-
tett Kultúrpolitikánk irányelvei c. tanulmányában a legmerevebben szem-
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behelyezkedik mindenféle korszerűbb, demokratikusabb szervezeti elkép-
zeléssel. Különösen az egységes, nyolcosztályos iskolára vonatkozó elkép-
zeléseket támadja és a magyar pedagógia történetének egyik legreakció-
sabb koncepcióját állítja szembe az egységes iskola híveinek javaslataival. 
Fő érveiből hallatlanul antidemokratikus, arisztokratikus felfogásának 
szemléltetésére érdemes néhány részletet kiemelni. 

Véleménye szerint ,,az alsóbb és felsőbb népréteg gyermekei külön-
böző fejlettségűek és különböző előképzettségűek" [24] nem lehet tehát 
őket tizennégy éves korukig egységes iskolába járatni. Az alsóbb népréteg 
gyermekeinek ,,mások a lelki diszpozíciói, más lelki fejlődésének ritmusa. 
. . . A művelt osztály gyorsabb észjárású gyerekének fejlődését mestersé-
gesen hátráltat juk, az alsóbb néposztály gyermekét pedig megerőltet-
jük" [25], ha közös iskolába járat juk őket. Nem lehetséges az egységes 
iskola azért sem, mert az egységes nyolcosztályos népiskola esetén a nép-
iskola elvesztené „ . . . sajátos jellegét, amely abban áll, hogy az egyszerű 
élethivatású embernek oly viszonylag befejezett műveltséget adjon, mely 
az ő szellemi és társadalmi szükségleteinek és helyzetének megfelel" [26]. 
Szociális okok is lehetetlenné teszik a közös iskolát — hangoztatja Kornis 
—, hisz ,,A tapasztalatból leszűrhető tipikus tény az, hogy sokkal nagyobb 
mértékben veszik át egymás rossz tulajdonságait, semmint a jókat. Az 
előbbieknek — ti. az alsóbb néposztály gyermekeinek — jóval nagyobb 
a lelki ragályozó erejük. A művelt családból való gyermek jelölti a sze-
gény, otthon elhanyagolt gyermek durvább modorát és szokásait. Emez 
meg a jobbmódú gyermeknek reánézve veszedelmesebb külsőségeit köl-
csönzi el, s olyan életszínvonalat követel magának, amilyen azé [27]. 
(Kiem. M. M.) Világos és egyértelmű álláspont ez, minden különösebb 
kommentálás nélkül m u t a t j a az ellenforradalmi rendszer „kultúrdemok-
r ár iájának" valódi tar talmát . 

Kornis e témához kapcsolva megmagyarázza egyébként az igazi kul-
túrdemókrácia lényegét is. Szerinte ugyanis egy nemzet demokratikus 
arculatát . . . „nem a polgári jogok egyformasága . . . hanem . . . a hit és a 
kultúra, az erkölcsi és jogi értékelés, az érzelmek és az akaratirány egy-
formasága biztosítja . . . Nem a tehetségek, a vezető elmék sokasága a fon-
tos, amire az egységes iskola hívei elsősorban törekednek, hanem az, hogy 
ezek mögött a nemzet minél nagyobb és minél jobban nevelt, azaz fegyel-
mezett tömege álljon" [28]. Természetesen ilyen alapon szó sem lehet 
demokratikus iskolaszervezetről, de er re nincs is szükség: korszerű iskola 
és oktatás helyett az ellenforradalmi rendszer „kultúrdemokráciája" egy-
séget csak a „fegyelmezett magatartásban" igényel s ezt érvényesíteni 
lehet bármiféle iskolai keretben. Ehhez valóban nem szükséges a nyolc-
osztályos népiskola. 

Mindezzel még nem fejeződött be az alsóbb néposztályok if júságának 
neveléséről való szervezett gondoskodás. A nemzetgyűlés elfogadta az 
1921. évi 51. tc.-et, a nevezetes „testnevelési törvényt", amely Klebelsberg 
szavaival „az őseinktől örökölt testi derékség fenntartását és fejleszté-
sét" [29] hivatott elősegíteni a 12—21 év közötti i f júság rendszeres foglal-
koztatásával. Valóságban „ . . . a leventeintézményt az ellenforradalmi 
rendszer nacionalista, militarista közoktatáspolitikájának realizálása cél-
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jából hívta életre" [30]. Ez a tipikusan „nevelő", vagy inkább dresszírozó 
intézmény az uralmon levő rendszer ideológusai szerint a legalkalmasabb 
lesz az if júság ellenőrzésére és fékentartására; a forradalmi tanoktól való 
eltántorítására s egyúttal a revansra való katonai, testi és pszichikai fel-
készítésre is. 

Az új irányelvek kidolgozása és tartalma 

Szervezeti problémák megoldásával részletesebben a jelzett időszak-
ban (1920—21) nem foglalkoznak. Annál nagyobb intenzitás tapasztalható 
azoknak az irányelveknek a megjelölésében, melyeknek az iskolai oktató-
nevelőmunkéban vezérlőszerepet szántak, függetlenül az iskola jellegétől. 
Egységes állásfoglalás csak a legáltalánosabb kérdésekben alakul ki. A rész-
leteket illetően kinek-kinek vallási vagy politikai meggyőződése szerinti 
elképzelésekkel találkozhatunk. 

Az egyik általánosságban elfogadott és nagyon sokat hangoztatott 
elv — a liberalizmus bírálatából kiindulva — „a keresztény, nemzeti 
eszme" regenerációja, illetve ennek az elvnek az érvényesítése a nevelés-
politikában, s az oktató-nevelőmunka tartalmában. A konkrét tartalmát 
illetően ebben is többféle értelmezés található. A miniszterelnök — Huszár 
Károly — szerint ,,a kereszténység intézményes védelmét kell a közép-
pontba állítani" [31], Mázy Engelbert bencés apát pedig e jelszó helyes 
értelmezése és tartalommal való megtöltése érdekében a bencés szellemet 
szeretné az iskolai nevelőmunkában megvalósítani. Véleménye szerint 
ugyanis, e szellemnek hazafias és keresztény voltához nem férhet kétség, 
annak ellenére sem, hogy a bencések is egy nemzetközi szervezet tagjai. 
A bencések — hangoztatja Mázy Engelbert — mindig kiváló hazafiak is 
voltak, mert ezt a rend szelleme így kívánta meg [32]. 

A nagypolgárság is egyetért a „keresztény, nemzeti eszmény" erőtel-
jesebb érvényesítésével. Ennek ad hangot Gratz Gusztáv, a hazai nagy-
tőkések szószólója egy, a Cobdem Szövetségben (nagyiparosok egyesülete) 
elmondott beszédében, ahol kijelentette, hogy a keresztény nemzeti esz-
mény természetesen nincs ellentétben a nagypolgárság elképzeléseivel [33]. 

E követelmény egyébként kielégíti a különböző felekezeteket, pártokat 
is, sőt a szélsőséges nacionalisták is szívesen támogatják, mert úgy vélik 
— a többi szervezetekkel, pártokkal és felekezetekkel együtt —, hogy tar-
talmát tekintve úgyis a maguk érdekeinek megfelelően fognak eljárni. 

Egy másik elfogadott irányelv a kultúrfölény megvalósítására irá-
nyuló törekvések végrehajtásában, illetve annak fokozásában jelentkezik. 
Nem új ez az „elmélet" és nem új a neki szánt funkció sem. Ezzel szeret-
nék bizonyítani, hogy Európa keleti részében a magyar az egyetlen intel-
ligens nemzet, amely képes a nyugati kultúrát kelet felé közvetíteni. Mi 
védelmeztük a nyugati kultúrát évszázadokon át a keleti barbársággal és 
a balkáni mentalitással szemben — hangoztatja Kornis —, s a „nemzet-
gyűlés" tagjaival együtt nem győzi elmarasztalni a „hálátlan Nyugatot". 
Abban mindenesetre megállapodás történik, hogy a kultúrfölényt meg kell 
tartani, sőt tovább is kell fejleszteni. A „kultúrfölény" várható tartalmát 
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illetően senki sem törődik azzal, hogy az előző alapelvben éppen a kultúra-
ellenesség dominál és ez kap hangot a későbbiekben is. A „kultúrfölény" 
valójában csak egy a sokat hangoztatott jelszavak közül, melyeknek való-
ságos tartalmát nem képesek, de nem is akar ják gyakorlatban megvaló-
sítani. 

Egy következő alapelvben — a fentivel szoros kapcsolatban — meg-
fogalmazzák a sovinizmus, irredentizmus követelményeinek megvalósítását 
az oktatás minden fokán. Általánosságban kiemelik, hogy a felnövekvő 
nemzedék minden tagját abban a szellemben kell nevelni, amely elítéli 
Trianont és ezzel együtt gyűlöli a szomszéd népeket is. 

Ebben a vonatkozásban is Kornis „mondott" a legtöbbet a nevelés-
politika tartalmát illetően. „Iskoláink tantervében minden nemzeti tárgy-
nak csak egy tengely körül kell forognia: meg kell teremtenünk az irre-
dentizmus leghatékonyabb pedagógiáját" [34], Véleménye szerint az irre-
dentizmusnak csak egyik oldala a nemzetiségek elleni harc. A másik fő 
területnek a marxista ideológia elleni harcot tekinti s kiemeli, hogy az 
irredentizmusnak ú j feladata van : „Ma a nemzetközi osztályuralom ellen 
kell legnagyobb eréllyel fordulni. A mai tehetelenné vált nemzetköziség 
helyébe a nemzetfölöttisógnek, az internacionalizmus helyébe a szupra-
nacionalizmusnak kell lépnie" [35], Kornis tisztában volt azzal, hogy 
a magyar munkásosztályt és parasztságot ha megdöbbentette is Trianon, 
e megdöbbenés nem lesz tartós. Sőt, utána a közös forradalmi múlt 
nagyobb lehetőséget biztosít az internacionalista összefogásra a kizsákmá-
nyolás minden formája ellen. A nemzetközi összefogás lehetősége és szük-
ségessége nagyobb, mint bármikor eddig. S ha ez megtörténik, veszve 
vannak a magyar uralkodó osztály színes, revansista álmai, mert kitűzött 
programjának végrehajtásakor nemcsak a hazai munkásosztály ellenállá-
sával kell számolnia, hanem a nemzetközi munkásszolidaritással is. Azt 
akarja tehát ezzel az újszerűen értelmezett irredentizmussal megakadá-
lyozni, hogy az egyes nemzetek munkás és paraszt rétegeinek közös 
törekvései ne találkozhassanak. Ennek érdekében kell fenntar tani a nem-
zetiségi és fa j i gyűlöletet, ezzel egyúttal a munkás nemzetköziség elleni 
harcot is szolgálják. 

A negyedik megfogalmazásra került irányelv szerint az oktató-
nevelőmunka tengelyévé nem az értelem fejlesztését kell helyezni, hanem 
az érzelmi és akarati tényezők kibontakoztatását. Az értelem fejlesztése 
ugyanis azzal a veszéllyel jár, hogy az emberek az objektív tényeket érté-
kelik az ideális értékek helyett s ez előbb-utóbb veszedelmes következmé-
nyekkel járhat a magyar imperializmus számára. 

E kérdésben is többféle fórum, többféle véleményt képvisel. Vannak 
pl. a „nemzetgyűlésben", akik a megfogalmazott irányelv ellenére szeret-
nének valami alacsonyabbszintű praktikumot is biztosítani. Ilyen pl. Gaál 
Gaszton kérése, aki szeretné a falusi oktatást praktikusabbá tenni [36]. 
Váradi István is kifogásolja a népoktatás parlamenti vitájában, hogy 
a falusi iskola csak holt ismeretekre tanít [37]. Nem akar ő sem valamiféle 
tudományos képzést, de még ezek az alacsonyra szabott igények sem sze-
repelhetnek a kialakított irányelvekben, sem a népiskolai törvényben [38]. 
Valójában nem is lehetett szó korszerűségről, mert ez feltételezné az ,.en-
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gedélyezettnél" magasabb értelmi képzés megvalósítását s ez ellentmon-
dana a megfogalmazott irányelveknek. 

Azt, hogy milyen tartalom felel meg az általánosságban megfogalma-
zott irányelveknek, a húszas évek elején még eldöntetlen kérdés. Ennek 
nemcsak az az oka, hogy az említett fórumok nem hivatottak részletkér-
désekben dönteni, hanem sokkal inkább az, hogy a meglevő sokféle ellen-
tét [39], valamint az alapelvek egymásnak sokszor homlokegyenest ellent-
mondó követelményei miatt nem is tudnak. Az ellenforradalmi rendszer 
első éveinek zűrzavarában a pártok és felekezetek sokszor egymásnak 
ellentmondó sajátos érdekek megvalósítását szerették volna az „irányelvek 
tar talmán" érteni. Erre utal a kor egyik „élharcosa", Quint József, a budai 
képző igazgatója, amikor arról beszél, hogy ,, . . . a háború utáni nyugtalan 
időszak eltévelyedésében és bizonytalan ide-oda kapkodásában" [40] 
a nevelőmunka tartalma eredményesen nem bontakozhatott ki. 

Túlságosan messzire vezetne, ha most részletesen elemeznénk a ki-
alakított irányelvek ellentmondásait. Az értelmezések különbözőségére 
már több ízben is utaltunk. Ezek feloldása, illetve egy sajátos koncepcióba 
foglalása és a gyakorlati végrehajtás megkezdése már egy későbbi időszak 
feladata. 

A magyar imperializmus ideológusai tehát próbáltak valami kiútfélét 
keresni. Ebben a kiútban természetesen szó sem lehetett demokratizmus-
ról, korszerűségről, vagy éppen tényleges „kultúrfölényről". A magyar 
imperializmus csak egy reakciósabb, embertelenebb kultúrpolitikai kon-
cepcióval volt képes hatalmát meghosszabbítani [41]. 
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DIE AUSGESTALTUNG DER GRUNDSÄTZE DER UNTERRICHTS-
UND ERZIEHUNGSPOLITIK DES GEGENREVOLUTIOSSYSTEMS 

IM ANFANG DER ZWANZIGER JAHRE 

Dr. Mák Mihály 

Nach dem ersten Weltkrieg und dem Ablaufen der nachfolgenden Revolutio-
nen suchen die Theoretiker der im Krieg siegenden und besiegten Mächte die Ur-
sachen des menschlichen Benehmens während des Krieges und nach dem Krieg. 
Sie urgieren besonders die Entdeckung der Revolutionsursachen und probieren ir-
gendeine Erklärung über die vergangenen Ereignisse zu geben. 

Mit ausserordentlicher grossen Intensität arbeiten die im Krieg besiegten 
bourgeoisen Theoretiker des Deutschlands und Ungarns, die — neben den obigen — 
auch die Ursachen des Kriegsverlustes nicht als Folge der eigenen sündigen, volks-
feindlichen Politik,, ihrer materiellen- und Orgonisationsschwächen, sondern als 
Folge der in Erziehung begangenen vermeinten und wirklichen Fehler auffassen. 

Die bourgeoisen Pädagogen beider Länder meinen die Ursachen in der Kul tur -
politik der liberalen Epoche, der Jahre vor dem ersten Weltkrieg, aber besonders 
in der schlecht organisierten Erziehung, in der Schwäche der Erziehungsarbeit, 
in dem übertiebenen demokratischen Geist zu entdecken. Dadurch schaffen sie 
einen Ausgangsgrund zur Ausgestaltung der noch reaktionäreren, antidemokratischen 
Unterrichtspolitik, als sie vor dem ersten Weltkrieg war. 
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A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A FELNŐTTOKTATÁSBAN 

DR. NAGY ANDOR 

(Közlésre érkezett: 1971. november 6.) 

A fogalomról 

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallunk a tömegkommunikáció-
ról, a tömegkomunikációs eszközökről. Tudósok választják kutatási téma-
ként, egyszerű emberek ismerkednek meg vele, miután utolérte őket 
hatásuk. 

Mivel hazánkban a tömegkommunikáció az újabb fogalmak közé tar-
tozik és számos oldalról vizsgálják, elemzik, ezzel magyarázható, hogy 
ki-ki mást gondol felőle, hogy többféle az értelmezése. 

Van olyan nézet, mely nagyon leszűkíti a fogalmat és csupán a tö-
megek egy-egy területen való tájékoztatását, informálását érti azon. A má-
sik véglet viszont minden olyan alkotást ide sorol, mely nyomdai úton, 
a filmszalag, rádió vagy a televízió segítségével jut el a befogadóhoz. 

Az eszközök tekintetében is megoszlanak a vélemények. Egyesek 
szerint a sajtót, a könyveket nem kell szerepeltetni a tömegkommuni-
kációs eszközök között, mások szerint a film hagyható ki abból. 

Persze hasonlóan problémás a felnőttoktatás értelmezése is. Van aki 
csak az iskolai oktatást érti azon (1.: dolgozók iskolája), van aki a nép-
művelés fogalma helyett használja. A szakirodalomban is meglehetősen 
differenciáltan értelmezik ezt a fogalmat. 

A problémák tisztázása az egy nyelven való beszélés érdekében min-
denképpen indokolt. Nézzük tehát először a tömegkommunikációt, mely-
nek megvilágításához a közlésből kell kiindulnunk. 

ANTONINA KLOSKOWSKA szerint a kommunikáció folyamat, mely-
nek során a forrásként meghatározott központ a jelek szimbolikus for-
májába öltöztetett tartalmakat közli a befogadásukra képes felvevőkkel. 
Egy másik megfogalmazás szerint a közlés nem más, mint az élőlények 
közti véleménytovábbítás (G. MALETZKE). C. R. WRIGHT a Mass com-
munication című művében úgy fogalmaz, hogy a kommunikáció a tar-
talmak közvetítésének folyamata egyének között. 

A kommunikáció funkciója: az élőlény összekapcsolása a miliővel, 
a környező világgal. Magának a folyamatnak három alkotó tényezője van: 

közlő (K) 
közlemény (k) 
befogadó (b) 
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A közlés lehet: I. 1. direkt (közvetlen) pl. élő beszéd; 
2. indirekt (közvetett) pl. az írás; 

II. 1. egyoldalú (csak közöl, ill. csak befogad); 
a) direkt, pl. előadás; 
b) indirekt, pl. film, tévé stb.; 

2. kétoldalú (váltakozva közöl, ill. befogad); 
a) direkt, pl. személyes beszélgetés; 
b) indirekt, pl. a telefonon való beszéd. 

A tömegkommunikáció KLOSKOWSKA szerint (Tömegkultúra, Bp. 
1971) igen nagy létszámú differenciált és széles területen elszórt közön-
ségnek szánt kommunikáció. 

GERHARD MALETZKE könyve (A tömegkommunikáció pszicholó-
giája, Hamburg, 1963) alapján a következőkben határozzuk meg a fogal-
mat: a tömegközlés olyan módja, amikor a közleményt nyilvánosan, tech-
niliai eszközök útján, közvetve és egyoldalúan, szétszórt közönséghez to-
vábbítjuk. Ilyen eszköz: 

1. valamennyi sajtótermék, 
2. a film, 
3. a hangrögzítés különböző változata, 
4. a rádió, 
5. a televízió 

A tömegkommunikációs folyamat tényezői: 
közlő (K) 
közlemény (k) — szellemi termék 
közvetítő eszköz — medium (e) 
befogadó (b) 

Szükséges megjegyezni, hogy a tömegközlés nem egyszerű lineális 
folyamat. A befogadó ui. válogat, szelektál, hangsúlyoz. így a közlemény 
az eszköztől nem minden esetben találja meg a befogadót. 

Az eszközök értelmezésében G. MALETZKE véleményét látszik cél-
szerűnek elfogadni, melynek alapján ide sorolunlk minden olyan szellemi 
terméket közvetítő apparátust, melynek segítségével a közlő tömegekre 
képes hatást gyakorolni a közleménnyel. Ki tagadhatná e vonatkozásban 
a magnószalagok rendkívüli jelentőségét például az idegen nyelv tanítá-
sában vagy még inkább a fi lm oktató funkcióját, mely sok esetben a tele-
vízió segítségével növeli meg hatásfokának intenzitását. 

A kommunikáció, illetve tömegkommunikáció fogalmának értelme-
zése ezen túl is lehet vitatéma, de mi a fentiekkel értünk egyet. 

A felnőttoktatás fogalmának egyértelmű használata megkívánja, hogy 
szóljunk annak változásáról, alakulásáról is. BOGDAN SUCHODOLSKI 
ismert munkájában (A jövőnek nevelünk, Bp. 1964) többek között a kö-
vetkezőket í r ja : „ . . .Történetileg a felnőttoktatás olyan rétegek oktatá-
saként fejlődött ki, amelyek számára életviszonyaik megnehezítették a 
megfelelő iskolai osztályok elvégzését. Számukra ez a pótlás lehetőségét 
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adta meg. Ugyanakkor társadalmi jelentőséghez jutottak a felnőttoktatás 
történetében az elnyomott osztályok törekvései, a világ és mindennapi 
munkájuk megismerésének és megértésének a vágya, annak az érzése, 
hogy munkájuk fontos az egész társadalom szempontjából. . . Ismeretes, 
hogy ma — és a legközelebbi jövőben is — a felnőttoktatásnak még azo-
kat a hiányokat is pótolni kell, amelyek az összesség műveltségében azért 
keletkezhettek, mert az általános oktatásnak a tankötelezettség fokán 
nem volt elég magas a színvonala és nem volt teljes az oktatás társadalmi 
h a t ó k ö r e . . . " (A jövőnek nevelünk. 408.) E fejtegetést követően mutat 
rá SUCHODOLSKI arra a tényre, mely szerint a jelen és még inkább 
a jövő megkívánja az embertől az állandó önképzést. A felnőttoktatásnak 
tehát úgy módosul a funkciója, hogy a gyermek- és i f júkorban megszer-
zett műveltség szilárd alapjaira épülve, az oktatási rendszer sajátosan 
fontos tényezőjeként kielégítse a művelődni vágyó ember igényeit, szük-
ségleteit. 

A felnőttoktatás fogalmában tehát benne szerepel az iskolai (dolgozók 
iskolája) oktatás éppen úgy, mint a felnőtt maga választotta oktatási 
forma (tanfolyam, szakkör stb.). 

A felnőttoktatás szükségességéről 

Rohamosan változó világunkban az emberi elme diadalaként ú j és ú j 
energiák szabadulnak fel, a haladó eszme fényénél tömegek válnak sza-
baddá és indulnak el a felemelkedés útján, a tudományos és technikai 
forradalom szülte tömegkommunikációs eszközök is emberek millióihoz 
képesek eljuttatni a legújabb információkat, a gépek átveszik a robot-
munkát, az ember a Holdat hódítja, növekszik a szabad idő, az átlag-
életkor stb. Korunk jellemzése korántsem lenne teljes, ha nem mutat -
nánk rá arra a tényre, mely szerint követelmény az egyre több tudás, 
a műveltség állandó gyarapítása. A tanulás életszükségletté vált, mely 
addig tart, amíg az élet! ,,A tudomány eredményei — ahogyan arra M. Sz. 
BERNSTEIN rámutat Felnőttoktatás a legnagyobb tőkés országokban c. 
tanulmányában (megj.: Szovjetszkaja Pedagogika 1961. I I . )—gyökeres 
változásokat okoznak a termelésben, az egész életmódban. Ezért fontos, 
hogy állandóan korszerűsítsék, felfrissítsék minden önálló munkát végző 
felnőtt szakmai, tudományos és általános művelséghez tartozó ismere-
teit . . . Ma már nem lehet a tanintézetekben lezárt képzettséget kapn i . . . 
A felnőttoktatás időszerűségét abban is látják, hogy ezzel szűkíthetik az 
idősebb és fiatalabb nemzedék közötti ollót. Érvük: »az emberek elörege-
désükkel hajlamosak az elért eredmények konzerválására, aminek szószó-
lója az ifjúság«." 

A felnőttképzésről úgy ír MARÓTI ANDOR, mint korunk szükség-
letéről (Népművelés, 1967 január), de így exponálják e témát a szocia-
lista és kapitalista országok sajtói, tanulmányai is, amikor az egyedül 
járható útként a permanens oktatás megvalósítását sürgetik. 

A hazánkban végbement politikai, társadalmi átalakulás korán fel-
vetette a felnőttoktatás szükségességét, hiszen a letűnt társadalom szé-
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gyenf olt jaként igen jelentős tömegek még az írás-olvasás tudományát 
sem ismerték. A szocializmust építő társadalom alapja a munkás-paraszt 
hatalom, az ú j uralkodó osztályokat viszont fel kell vértezni a vezetés-
hez nélkülözhetetlen műveltséggel. A tömegesen megnyíló dolgozók is-
kolái, a szakérettségis tanfolyamok, a különböző iskolák, rendezvénysoro-
zatok igyekeztek pótolni a felnőttek műveltségbeli fogyatékosságait. 

Az elért eredmények kétségtelenül jelentősek, hiszen pl. az írástudatlan-
ság gyakorlatilag megszűnt hazánkban. Az eredmények megmutatkoznak 
abban is, hogy nagyon sok olyan munkás-paraszt származású vezetőnk 
van ma már, ki az egyetemi, főiskolai végzettséget felnőtt fejjel szerezte 
meg. Mindemellett azonban azt is látnunk kell, hogy éppen az üzemi 
dolgozók és a mezőgazdasági munkások között akadnak még számosan 
olyanok, kik a műveltség alapjait nyúj tó általános iskolát sem végezték 
el. Soha olyan tanulási láz nem volt ebben az országban, mint korunkban. 
Ugyanakkor azt sem feledhetjük el, hogy sajátos paradoxonként egyre 
nehezebb a felnőttek beiskolázása, főleg az üzemek vezetőinek ökonomista 
szemlélete miatt, melynek lényege, hogy az azonnali hasznot, eredményt 
szeretnék látni dolgozóik továbbtanulásában. A perspektívával nem szá-
molnak. S mivel a termelés növekedésében nem sikerül azonnal regiszt-
rálni a dolgozók műveltségének fokozódását, nem támogatják tanulásu-
kat. Erre a megállapításra jutot t több előadó is a Budapesten rendezett 
II. nemzetközi iskolán kívüli felnőttoktatási konferencián. (Anyaga megj.: 
Munka és Művelődés c. kötetben, Bp. 1966.) 

Van egy másik ok is, mely véleményünk szerint hazánkban a felnőtt-
oktatás bizonyos sorvadásához vezetett. A hagyományos módszerekkel 
operálni igyekvő felnőttoktatási szervezeti formáktól nagyon sokan ide-
genkednek. Az idegenkedés okát vizsgálva tapasztalható, hogy a peda-
gógusok egy része szinte azonos módszerekkel igyekszik átadni az isme-
reteket a felnőtteknek, mint amilyen eljárásokkal él a gyermekek okta-
tásakor. Nyilvánvaló, hogy azt a felnőtt nem veszi jó néven, de az még 
lényegesebb, hogy az eredmény eleve kétséges! 

A tömegkommunikációs eszközök jelentősen járultak hozzá korunk 
társadalmainak fejlődéséhez, melynek eredménye többek között az em-
berek igényesebbé válása. Az igényszint növekedése az élet minden terü-
letén tapasztalható, így megmutatkozik az a kulturálódásban is. A ma 
emberénél a több tudás iránti vágy együtt jelentkezik a magasabb szín-
vonalon történő közlés igényével. S így van ez rendjén. Éppen ezért ért-
hetetlen, hogy a szinte kizárólagosan alkalmazott előadásos módszert 
miért nem vált ják fel korszerűbbek, hatékonyabbak, illetve a felnőttok-
tatás speciális eljárásai. 

Érthetetlennek tűnik az is, hogy bár egy minisztérium irányítja a 
magyar művelődésügyet, a tanácsok is igyekeznek a közös koncepciók 
alapján vezetni, mégis szinte teljesen elszigetelt egymástól az oktatás és 
a népművelés gyakorlata. 

A felnőttoktatásban például a népművelési módszerek alkalmazása 
evidensnek tűnne, de sajnos nem így valósul meg! Az is magától értetődő 
lenne, hogy a felnőttoktatás hatékonyabbá tétele érdekében összefog 
minden lehetséges tényező. Ha például a népművelő arra ösztönözné a 
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felnőttet, hogy végezze el az általános iskolát, ha az iskola olyan mód-
szereket alkalmazna, mely figyelembe veszi a felnőttkor sajátosságait, ha 
megtanítanánk az embereiket a tömegkommunikációs eszközök tudatos 
alkalmazására, jobban figyelembe véve munkájukat , összehangoltabban 
végeznék, ha kialakítaná az iskola tanítványaiban a permanens önképzés 
szükségességét, ha az iskola mellett és után a közművelődés megadná 
az önműveléshez szükséges feltételeket . . . bizonyára gyorsan gyarapodna 
az egyre műveltebb dolgozóink tábora. 

Csak örülni tudunk annak a felnőttoktatási kísérletnek, mely a mű-
velődési objektumokban az 1971—72-es esztendőben került bevezetésre 
és őszintén csodálkozunk azon, hogy miért csak most! 

A tömegkommunikáció funkciói 

A tömegkommunikáció kétségtelenül jelentős eredményeket ér el a 
felnőttoktatás vonatkozásában is. Milliók számára képes lehetővé tenni 
az ismeretek magas szintű, módszeres terjesztését, a szellemi kul túra érté-
keinek, a társadalmi élethez és a termelőmunkához szükséges ismeretek 
elsajátítását, a tömegek tájékoztatását, kulturális nevelését és szórakoz-
tatását. 

Ismeretes, hogy a gondolat és a műveltség egyedüli kifejezője, illetve 
terjesztője hosszú századokon át az élőszó volt. S nem azért, mert vallot-
ták Platónnak azt a nézetét, hogy csak az emberek közti élő és közvetlen 
kapcsolat alkalmas igazi tudás átadására, hanem sokkal inkább azért, 
mert a XVIII. századig kellett várni arra, hogy az írott betűt nyomdai 
úton sokszorosítsák. Gutemberg találmánya után, a múlt század végén (1896) 
megszületett a film és ugyanebben az esztendőben benyújtot ta szabadal-
mazásra a rádiót az angol Marconi. Századunk 30-as, 40-es éveiben fel-
tűnik a minden eddiginél vonzóbb és rendkívül hamar népszerűvé váló 
televízió, melynek még gyorsabb elterjedését a háború akadályozta meg. 

Ezeknek az eszközöknek nagy előnye az érzékszervekre gyakorolt 
intenzív hatáson túl abban van, hogy összekapcsolódik bennük az oktató-
nevelő és szórakoztató jelleg. 

Ide kívánkozik az a megállapítás is, hogy főleg a kevésbé művelt 
emberekre van nagy hatása, melynek eredményeképpen azok is a kultu-
rálódás reflektorfényébe kerülnek, akik mindent fontosabbnak ítéltek 
még előbb, mint kulturáltságuk fokának gyarapítását. A fenti megállapí-
tást számos példával lehetne bizonyítani, de elégségesnék tűnik arra utal-
ni, hogy például a gyermekek ülnek legtöbbet a televízió előtt és ennek 
eredményeképpen lényegesen nagyobb ismeretanyaggal mennek már az 
iskolába. Itt említjük meg példaként azt is, hogy olyan emberek is oda 
ülnek a televízió elé oktató műsort nézni, akiket az ösztönzés különböző 
módszereivel sem sikerült arra rávenni, hogy elmenjenek egy-egy isme-
retterjesztő rendezvényre. A falun élő emberek is megszerették a tele-
víziót. Nyilvánvalóan ezzel is magyarázható a falu és a város közötti lé-
nyeges különbség csökkentése. 
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A tömegkommunikációs eszközök jelentősége 

A sajtó szerepének növekedése, a lapok, folyóiratok egyre növekvő 
olvasottsága közismert. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy hazánkban az ol-
vasás — de főleg az újságolvasás — tömegeknek vált szokásává. Dr. 
VONSIK GYULA állapít ja meg egyik írásában (A művelődés ideológiai 
követelményei és a televízió, TV Szemle, 1967/2.), hogy a műveltség ter-
jesztésében a technikai eszközök félelmetes erejű fegyverekké váltak. 

A filmről már LENIN megállapította — épp a tömegekre gyakorolt 
hatásból vonva le a következtetést —, hogy a legfontosabb művészet, de 
tudvalevő, hogy igen nagy jelentőséget tulajdonított a rádiónak is. A rá-
diózás őskorában felismerte LENIN annak nagy varázsát, melyet főleg 
a gyors informáló lehetőséggel és az egyidejűséggel magyarázott. Az egyik 
írásban olvashatjuk, hogy a rádió segítségével az ország adott esetben 
egyetlen gyűléssé válhat, melynek szónoka az éter hullámain keresztül 
szól a tömegekhez. 

1934-ből való NAGY ENDRE következő vallomása: úgy, ahogy a mi 
ruházkodásunk lehetővé teszi, hogy mindenki jól öltözve járjon, a rádió 
lehetővé tette, hogy mindenki hallhassa azt, amit azelőtt csak városok 
lakói, vagy az anyagi kiváltságosak hallhattak! 

A film lehetőségeit és az oktatásban való jelentőségét hazánkban 
már akkor felismerték, amikor az imég technikai csoda, vásári érdekesség 
volt. 1908. április 3-án az Apolló moziban iskolai órát tartott Holács 
Endre polgári iskolai tanár, levetítette ott az általa kiválasztott filmeket. 
Ugyanez év március idusán jelent meg a Mozgófénykép Híradó. A Be-
köszöntőt követő cikkéneik címe minden kommentárt feleslegessé tesz: 
,,A mozgófénykép, min t a pedagógia és a népnevelés tényezője". A film 
széles körű elterjedése ma már közismert, pedagógiai, népművelői alkal-
mazása szükségszerű. 

Korunk egyik jellemzője az audiovizuális kommunikáció előretörése. 
Ezen belül kétségkívül főszerepet kapott a televízió. A televízió hatásá-
val, lehetőségeivel a többi eszközhöz viszonyítva igen előnyös helyzetben 
van. Egyesek úgy vélekednek róla, hogy felfedezése azonos jelentőségű 
a könyvnyomtatáséval. Mások azt vallják, hogy a televízió a modern hír-
közlő eszközök között interkontinentális rakéta. Műsorairól úgy beszélnek 
az emberek, mint az időjárásról, hisz mindkettőt átélik, élvezik vagy 
adott esetben bosszankodnak miatta. Korántsem egyértelmű a megítélése 
a népművelők, ill. pedagógusok között. Jól tudjuk, hogy nagyon sok a 
haragosa is. 

A tömegkommunikációs eszközök elterjedtsége 

A tömegkommunikációs eszközök vonzó voltát jelzi elterjedtségük is. 
Szükségesnek ta r tunk néhány adat bemutatását e megállapítás illuszt-
rálásához. 

Jellemző például, hogy 1971. január 1-én a földkerekség 131 orszá-
gában volt már televízió-adóállomás. Az adásokat 270.5 millió készülék 
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segítségével vették. Az USA-ban 61.3 millió fekete-fehér és 31,3 millió 
színes vételre alkalmas televíziókészülék volt. A második helyen a Szov-
jetunió állt, hol 28 millió fekete-fehér készülék üzemelt, a harmadik 
Japán 19 millió fekete-fehér és 5,1 imillió színes készülékkel. 

Hazai vonatkozásban is az tapasztalható, hogy szinte ugrásszerűen 
fejlődött a rádió- és televízió-előfizetők száma. Főleg a televízió-előfizetők 
számának gyors növekedése szembetűnő. 1970 közepén a televíziótulaj-
donosok 43 százaléka élt községekben s a falun üzemelő televíziókészülékek 
száma az 1958. évinek négyszázszorosa volt. 1970. június végén 733 000 
falusi előfizetőt tartottak nyilván. A legfrissebb adatok szerint a televízió-
előfizetők száma egyre inkább megközelíti a rádió-előfizetőkét. 1971. jú-
nius 30-án a rádió-előfizetők összlétszáma 2 537 124. Száz háztartásból 
75-ben van rádió-előfizető. A televízió-előfizetők száma ugyanakkor 
1 864 757 volt, száz háztartásra 56 előfizető jutott. 

A számok egyéb következtetésre is alkalmasak. Rámutatnak például 
arra, hogy a rádió- és televízió-előfizetők legtöbbjét a Dunántúlon lehet 
megtalálni. A megyék megoszlása az előfizetők száma szerint érdekes 
képet muta t : 

1. Komárom megye 
2. Veszprém 
3. Fejér 
4. Győr-Sopron 

Szabolcs-Szatmár megye sajnos eléggé lemaradt, holott ott lenne ta-
lán a legnagyobb szükség a rádióra és a televízióra. Várhatóan sokat segít 
kormányzatunk intézkedése, melynek nyomán kedvezményes rádióvételi 
akció bontakozott ki Szabolcs-Szatmár megyében. 

A tömegkommunikáció és az ún. hagyományos népművelés 

A tömegkommunikációs eszközök rohamos elterjedése — mint az 
ismeretes — magával hozta sok esetben az ún. hagyományos népművelési 
felnőttoktatási formák megszűnését. Sokan a népművelők, de a pedagó-
gusok közül is olyan következtetést vontak le, hogy a jövő a tömegkom-
munikációé, az elektronikáé, hogy esélytelenek a küzdelemben, hisz a 
,,vetélytárs" győzelme nem lehet kétséges! 

Köztudott, hogy először az 1964-es salgótarjáni konferencia muta-
tott rá arra, hogy a televízió társa a népművelésnek. A két évvel később 
rendezeti konferencia tovább igyekezett menni a megkezdett úton és 
kereste az együttműködés lehetőségeit. így jutottunk el az 1970-es or-
szágos népművelési konferenciáig, mely mint ismeretes, a népművelés 
fogalma mellé megalkotta a közművelődés fogalmát, egy családba sorolva 
a tömegkommunikációt a népműveléssel. 

Kétségtelenül elsorvadt néhány terület, néhány forma az ún. hagyo-
mányos népművelésben a tömegkommunikáció, de különösen a televízió 
előretörése következtében, de ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy azokért 
a formákért, területekért, módszerekért, rendezvényekért nem volt kár, 
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amelyek a televízió vagy más tömegközlési eszköz hatására szűnt meg. 
Korszerűtlenségük miatt egyébként is halálra voltak ítélve! Ugyanakkor 
rá kell mutatnunk arra a tényre is, hogy ma már nem lehet egyetlen 
olyan tudatosan tevékenykedő pedagógus vagy népművelő, ki ne venné 
tudomásul a tömegkommunikációs eszközök létét, ne elemezné hatását 
és ne igyekezne azokat felhasználni. 

Kitekintés a tömegkommunikációs eszközök felhasználására 

A szakirodalom tanulmányozása és a hazai gyakorlat ismeretében 
gazdag kép formálódik előttünk a tömegközlési eszközök felnőttoktatás-
ban való hasznosításával kapcsolatban. A következőkben néhány példával 
illusztráljuk a külföldi felhasználás hogyanját, majd a hazai gyakorlatot. 

A tömegközlő eszközök felhasználása egyben rámutat az adott ország 
gazdasági lehetőségeire is. A különböző országok anyagi helyzetüktől 
függően főleg a rádiót és a televíziót alkalmazzák tervszerűen a felnőtt-
oktatásban. 

Az USA-ban, Olaszországban, Japánban rendkívül jól megszervezett 
televíziós iskolákkal találkozhatunk. Jellemző, hogy az Amerikai Egyesült 
Államokban már az ötvenes évek elején négy szervezet foglalkozott ok-
tató televízióval. Széles körben felhasználták a postgraduális képzésben, 
de nagy szolgálatot tett és tesz ma is — főleg a nyelvtanárhiány miatt — 
az idegen nyelv tanításának. Olaszországban és Japánban az analfabétiz-
mus felszámolása és az alapműveltség terjesztésénék céljait szolgálta első-
sorban az oktató televízió (televízió-iskola). 

Az is jellemző, hogy Olaszországban a 60-as években az adási idő 
egyharmadát (heti 38 órát) oktatási műsorokkal töltöttek ki. Nagyon sok 
országban (pl. a Szovjetunió, az USA, Anglia, Lengyelország, Francia-
ország stb.) a televíziót felhasználják az egyetemi levelező oktatásban is, 
melyet felnőttek vehetnek igénybe. Ezekhez az adásokhoz tankönyvek 
kapcsolódnak. (Említést kíván pl. a New York-i egyetem hajnali sze-
mesztere!) A stockholmi rádió és televízió átfogó skálájú felnőttoktatási 
programot valósít meg. Itt is megjelentetik a televízió- és a rádióadások 
anyagát. Főleg az idegen nyelv oktatása nagyon népszerű, de sokan is-
merkednek meg a rádió és a televízió segítségével a vállalati gazdálkodás 
kérdéseivel is. Jellemző például, hogy a svéd rádió felnőttoktatási műso-
rához tankönyvet adtak ki, mely 1967-ben 15 000 példányban talált gaz-
dára. Ugyanitt rádió-tanulókörök létesülték, községenként egy-egy sze-
minárium alakult. 

Angliában 1968-ban 8 kísérleti rádióállomást létesítettek, melyek a 
felnőttoktatás céljait szolgálják. A tapasztalatok máris azt mutat ják, hogy 
sok olyan ember is hallgatja az adásokat, aki előbb semmiféle felnőtt-
oktatásban nem vett részt. Indiában ún. rádiósköröket szerveznek, me-
lyeknek célja: a rádióból nyert oktatási anyag feldolgozása. Itt a prob-
lémát az okozza, hogy főleg a legelmaradottabbák, azok, akik leginkább 
igényelnék az ilyen segítséget, nem juthatnak ahhoz, mert a rádiót nem 
tudják megvásárolni. Csekély jövedelmük arra nem ad lehetőséget. 
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Szinte valamennyi népi demokratikus, ill. szocialista országban mű-
ködik oktató-televízió és rádió-iskola felnőtteknek szóló programmal. A 
pozsonyi televízió pl. 1969-től 4 idegen nyelvi programot sugároz (orosz, 
angol, francia, német). A párizsi televízió heti 6 órában ad 1967 óta fel-
nőttoktatási programot, melyet úgy szerkesztenek, hogy előmozdítsa a 
nézők kulturális és szakmai továbbképzését. Hollandiában pl. 1965-től 
működik a „televíziós akadémia". Ennek keretében 3 ún. kategória van: 

1. általános műveltség, 
2. a modern társadalom és kultúra megismerése. 
3. szakmai tanfolyamok. 

A tanfolyamok hallgatói vizsgát tehetnek, bizonyítványt kaphatnak. 
Az USA-beli Carolina államban 1966-tól mezőgazdasági oktatás is 

van a televízióban, melynek érdekessége, hogy az adásokat képmagnóra 
rögzítik és több helyen újra vetítik. Varsóban a filmmel igyekeznek elő-
segíteni a mezőgazdasági ismeretek terjesztését. Különösen a téli tanfo-
lyamokon felhasznált filmeknek van jelentős hatása, bár a szakértők 
szerint ezek a filmek még nem eléggé didaktikusak. 

Sok helyütt népfőiskolákon foglalkoznak a felnőttek oktatásával. A 
népfőiskolák egyes tanfolyamai, szakkörei stb. ráépülnek a rádió, ill. tele-
vízió tanfolyamaira és kihasználják a film adta lehetőségeket is. 

A svédek is felismerték, hogy a közvetett hatás mellett személyes 
kapcsolatra is szükség van. Az 1967-ben alakult stockholmi televízió és 
rádió bizottság kidolgozta annak lehetőségét, hogy a televízió és rádió 
kooperáljon a népfőiskolák tanulóköreinek munkájával . 1969-től a követ-
kező sorozatok vannak a svéd rádióban és televízióban: pszichológia, szo-
ciálpolitika. kereskedelmi ismeretek az eladók részére, matematika, sta-
tisztika. 

Számos szerző tanulmányában, cikkében olvashatunk azokról a kísér-
letekről, melyeknek lényege a tömegközlő eszközök és az ún. hagyomá-
nyos módszerek összekapcsolása, az adások, információk helyi feldolgo-
zása. 

Hazai vonatkozásban tapasztalataink sok esetben megegyeznek az 
előbb bemutatottakkal, jóllehet lenne mit tanulnunk a külföldi gyakor-
latból! 

A hazai sajtótermékek mindegyike — még a politikai napilapok is 
— tartalmaznak általános műveltséget, ill. szakismereteket gyarapító írá-
sokat. Minden tudományterületnek megvannak a sajátos folyóirataik, me-
lyek igen népszerűek, olvasottak főleg a szakemberek körében. Jellem-
zőjeként említjük meg, hogy az Élet és Tudomány pl., melynek célja az 
aktuális tudományos ismeretek népszerűsített terjesztése, az egyik leg-
nagyobb példányszámban megjelenő folyóiratunk. Önkritikusan kell 
ugyanitt megállapítani, hogy rendkívül csekély a Népművelési Értesítő 
iránti érdeklődés! 

Könyvkiadásunkban az ismeretterjesztő irodalom igen jelentős helyet 
foglal el. Árpolitikánkkal azt a célt igyekszünk megvalósítani, hogy minél 
több érdeklődő hozzájuthasson azokhoz. Alig van olyan probléma, mely 
ne nyerne — aránylag g^yorsan — népszerű feldolgozást kiadvány formá-
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jában. Meg kell említenünk azt is, hogy kiadványaink esztétikuma növeli 
azok vonzását, olvasottságát. 

Ismeretes, hogy a f i lm szinte nélkülözhetetlen eszközévé vált a nép-
művelésnek, főleg az ismeretterjesztésnek. Jó szolgálatot tett e téren a 
megyénkben létrejött f i lmtári rendszer, bár meg kell azt is állapítanunk, 
hogy korántsem zavartalan ezeknek a f i lmtáraknak filmekkel való rend-
szeres ellátása, így felhasználhatóságuk íg mpgl^hpinspn változó. Az ok-
tatófilm számos helyen önálló funkciót is nyert. Az ország különböző vi-
dékén ismeretterjesztő mozik is működnek, de tulajdonképpen a művé-
szeti ismeretterjesztés a feladata a filmkluboknak (art kino) is. Ugyancsak 
a közös ügyet szolgálják azok az ismeretterjesztő filmek, melyeket a mo-
zijaink a nagy filmek előtt mutatnák be. 

Itt problémaként vetődik fel az a tény, hogy számos intézmény, fő-
hatóság készít oktatófilmeket, melyeket nagyszerűen lehetne felhasználni 
a felnőttoktatásban, de ezekről sajnálatos módon csak egy-egy szűk ré-
teg tud. 

Rádiónk és televíziónk ismeretterjesztéssel, illetve felnőttoktatással 
foglalkozó programjairól csak elismeréssel lehet szólni. Példaként említ-
hetnénk meg, hogy Buga doktor egészségügyi tanácsai beszédtémává let-
tek, az iskolarádió adásait a felnőttek is nagyon sokan hallgatják, hogy 
hasonló érdeklődéssel — ha nem sokkal nagyobbal nézik a felnőttek is 
Öveges professzor kísérleteit, az if júságnak készült természetfilmeket, 
a Deltát stb. 

Iskolatelevíziónk műsorairól a külföldi összevetések alapján is csak 
a legjobbakat lehet elmondani. Hogy a felnőttek körében is igen nép-
szerűek az iskolatelevíziós műsorok, jól jellemzi az a tény, hogy az isko-
lásoknak sugárzott irodalmi, történelmi stb. adásokat meg kellett ismé-
telni vasárnap délutánonként, hogy a felnőttek milliói is nézhessék azokat. 

Elismeréssel lehet szólni a televízió politikai tanfolyamáról, bár az 
sem volt problémamentes, ill. a mezőgazdasági tanfolyamról, mely talán 
még több kritikai megjegyzést kaphatna, de úgy érezzük, hogy a tele-
víziónak ezek a műsorai külön is megérdemelnének egy-egy átfogó elem-
ző vizsgálódást. 

A külföldi törekvések között említést nyert az a szándék, hogy ke-
resik a kapcsolatot a közvetett és a közvetlen formák között. Hazai vo-
natkozásban is problémaként vethet jük fel, hogy a rádiónak és a tele-
víziónak meglehetősen csekély kapcsolata van a pedagógusokkal, népmű-
velőkkel. Kivételt e vonatkozásban az Iskolatelevízió képez, mely létre-
jöttétől fogva rendszeres kapcsolatot tart fenn a felhasználókkal, a peda-
gógusokkal, ill. szülőkkel. Az Itévé rendszeresen ismétlődő helyi, hazai és 
nemzetközi konferenciái és tömegkapcsolatai igen jó lehetőséget jelen-
tenek az alkotóknak is, hiszen az ún. „visszacsatolásra" minden esetben 
nagy szükség van. 
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A tömegkommunikációs eszközök oktató funkciója 

A fentiekből summázható a tömegközlő eszközök funkciójának lé-
nyege : 

1. motiválás, 
2. oktatás 

a) direkt 
b) indirekt jelleggel. 

A televízió motiváló szerepe közismert. Sok esetben egy-egy rendez-
vényen azért tapasztalható nagy érdeklődés, mert ígéretet kaptak arra is, 
hogy filmvetítés lesz. A bemutatott film újabb csatornákat nyithat meg 
az informálódás előtt. Másik példaként hadd álljon itt az a tapasztalat, 
mit az Iskolatelevízió, ill. a Szülők-nevelők . . . sorozat adásaival kapcso-
latban szerezhettünk. 

Nagyon sok felnőttet pl. az ösztönzött az általános iskolai tanulmá-
nyai folytatására, ill. befejezésére, mert az Iskolatelevízió különböző adá-
sait nézve rádöbbent arra, hogy ma már mi mindent kell tudni egy 5—6. 
osztályos gyermeknek is. Olykor a szülői tekintély csorbulásától is félve 
vállalkoznak — talán éppen a televízió ösztönzésére — a dolgozók isko-
láj ának elvégzésére. 

A másik esetben pedagógiai kulturáltságának szegényes voltára döb-
benti rá a felnőttet a televízió és ösztönzi arra, hogy gyermeke szemé-
lyisége helyes irányú fejlesztése érdekében növelje tudását, pedagógiai 
műveltségét. 

A direkt oktató műsorok, ill. filmek közül az iskolatelevíziós és is-
kolarádiós műsorok, valamint az oktatófilmek emelkednek ki, ill a kü-
lönböző rádiós és televíziós tanfolyamok érdemelnek említést. 

Indirekt oktatási jellegűnek tekinthetünk minden olyan tömegköz-
lési eszköz által nyert ismeretet, melynek befogadására az olvasó, a néző, 
ill. hallgató tudatosan nem készült fel. Ilyen szempontból vizsgálva azt 
állapíthatjuk meg, hogy szinte alig van olyan film, ill. olyan rádiós vagy 
televíziós műsor, mely ne segítené elő az egyén ismereteinek bővülését, 
ne gazdagítaná műveltségét. Megjegyzendő ugyanitt, hogy mivel a didak-
tikusság nem követelménye az ide tartozó műsoroknak, filmeknek, így 
oktatási szempontból mérlegelve hatékonyságukat, eleve alább kell szál-
lítanunk a mércét. Az is említést kíván, hogy az indirekt jellegű oktatási 
tényezők egyik jellemzője az, hogy sok esetben elindítói egy tartós isme-
retszerzési tudatos folyamatnak. 

Következtetések 

A források és a gyakorlat szemléletesen bizonyítja, hogy a tömeg-
kommunikációs eszközök jelentős szerepet töltenek be a kulturális forra-
dalomban általában, de a felnőttoktatásban különösen. Az elemi ismeretek 
terjesztésétől az egyetemi szintű ismeretanyag közvetítéséig, az általános 
műveltség elemeitől a szaktudományok legbonyolultabb problémájáig a 
tömegek számára lehetőség nyílik segítségükkel azok megismerésére. 
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A tömegközlő eszközök révén egyszerre akár milliók lehetnek gaz-
dagabbak. Egy-egy oktatási műsor alkalmával az ország egyetemmé, is-
kolává, tanfolyammá válhat. Ez esetben a katedrán a legkiválóbb peda-
gógusok, népművelők szerepelhetnek, mintegy példát is adva a felnőtt-
oktatás végváraiban tevékenykedőknek a témaválasztástól a legcélrave-
zetőbb módszerek alkalmazásáig. 

Köztudott, hogy a spontán, az indirekt hatás is hatás. Mennyivel 
eredményesebb lenne azonban a tömegkommunikáció abban az esetben, 
ha egységes koncepció alapján munkálnák ki programjukat és szolgálnák 
a felnőttoktatás ügyét, ha a gyakorlat embereire, a népművelőkre, peda-
gógusokra számítanának, a véleményüket is figyelembe vennék a filmek 
készítői, az oktató műsorok alkotói, ha a spontán hatást a tudatos ráhatás 
váltaná fel! 

Külföldi példákat is idéztünk, bár nem szükséges különösebben in-
dokolni azt a tényt, hogy a kellően motivált hallgatóra jobban hat a rá-
diózás, mint az ún. „háttérrádiózás" esetében, amikor időnként a műsorra 
is figyelünk, de közben egészen mással vagyunk elfoglalva. 

Semmiféle, kizárólag a tömegkommunikációs eszközök segítségével 
történő erőfeszítés nem elegendő ahhoz — írja ANTONINA KLOSKOWSKA 
a Tömegkultúra című tanulmányában —, hogy a közönség választását és 
ítéletét, érdeklődési irányának alapvető megváltoztatása felé terelje. En-
nek a célnak a sikeres eléréséhez szükséges a közvetlen nevelő hatás, 
amely a hivatalos művelődési intézmények közvetítésével valósul meg. 

Feladatként fogalmazódik meg tehát a népművelők számára, hogy 
ismerjék meg a tömegközlő eszközöket, azok alkalmazását és tanítsák 
meg az embereket arra, hogy hogyan éljenek velük. A népművelők legye-
nek irányítói a figyelemnek, alakítói az érdeklődésnek, töltsék be a híd 
szerepét az eszközök és a tömegek között azzal is, hogy lehetőséget adnak 
az eszközök által nyúj to t t információk megvitatására, közös feldolgozásá-
ra. Mások szerint transzformátor, ismét mások véleménye szerint a priz-
ma szerepét kell betöltenie a népművelőknek, pedagógusoknak. Transz-
formátorként kell felerősíteniük a nyert pozitív hatást, a kapott ismere-
teket, ill. prizmaként kell gyűjteni, fókuszba irányítani a különböző irány-
ból érkező hatásokat, információkat. 

A szűkös, olykor rendkívül prakticista, sokszor a formalitásnak eleget 
tevő népművelési tervek helyett közművelődési programot kellene ké-
szíteni, melyekben a jelentőségüknek megfelelő helyet kapnának a tö-
megközlési eszközök is. Nyilvánvaló azonban, hogy ehhez arra van szük-
ség, hogy a tömegkommunikációs eszközök irányítói állandóan kapcso-
latban legyenek a népművelőkkel, pedagógusokkal, hogy partnert lás-
sanak bennük, hogy vegyék figyelembe tapasztalataikat, kérjék ki véle-
ményüket, igényeljék a visszacsatolást jelentő jelzéseket. 

Ügy véljük, a főhatóságnak rendszeresebben kellene foglalkozni a 
felnőttoktatással, főleg a felnőttoktatókkal. A továbbképzéseken rangos 
helyet kellene biztosítani e témának. Nem lehet vitás, hogy a pedagógus-
képző intézményekből nem szabadna kiengedni úgy hallgatót, hogy ne is-
merje a tömegközlési eszközök szerepét, jelentőségét, lehetőségeit, ill. a 
felnőttoktatás metodikáját . 
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Szükség volna olyan kutatógárda kialakítására és rendszeres működ-
tetésére is, mely a tömegkommunikáció pszichológiájával, pedagógiájá-
val, szociológiájával foglalkozna. Ajánlatos volna a Népművelési Inté-
zetnek e gondolattal is foglalkozni és a javaslattal egyetértve, mielőbb 
megvalósítani. 

* 
Alig van szükség annak igazolására, hogy a tömegkommunikációnak 

rendkívül nagy szerepe van a felnőttoktatásban. Ahhoz sem férhet két-
ség, hogy a tömegkommunikációs eszközök és az ún. hagyományos nép-
művelés összehasonlításából jelentős eredmények születhetnek. 

A közművelődésünk rendszerében helyet kapott tömegkommunikáció 
igen sokat tesz — és még többet tehet! — a tömegek kulturális felemel-
kedése, a permanens önképzés nagyszerű elvének megvalósítása érde-
kében. 
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DIE ROLLE DER MASSENKOMMUNIKATION 
DES ERWACHSENENUNTERRICHTES 

DR. NAGY ANDOR 

Die Arbeit probier t die Begr i f f e — Kommunika t ion , Massenkommunikat ion , 
Mittel der Massenkommunika t ion , Erwachsenenunte r r ich t —• eindeutl ich zu erklären, 
bald analisiert sie das Bedür fn i s des Erwachsenenunter r ichtes . Sie zeigt auf die M a n -
gelhaft igkeiten, Probleme des Erwachsenenunte r r ich tes hin. Sie betont von diesen 
die Tatsache, dass die im Erwachsenenun te r r i ch t angewandte , of t s ichtbare klein-
schulmässige Methode ebenso unricht ig ist, wie die ökonomische Anschauung der 
Betriebsleiter. Der heutige Mensch wird im al lgemeinen du rch die Sehnsucht nach 
den mehreren Kenntnissen, d u r c h den Ansp ruch auf die Kommunika t ion von 
höherem Niveau charakter is ier t . Dieses Bedür fn i s bleibt abe r wegen der e rwähn ten 
Probleme in vielen Fällen unbef r ied ig t . 

Diese Fehler werden teils dadurch erklär t , dass der Erwachsenenunte r r i ch t die 
speziellen Methoden, d. h. die Mi t te l der Massenkommunika t ion nicht genug benützt . 

In Verb indung mit der F u n k t i o n der Massenkommunika t ion zeigt sie darauf hin, 
dass die Mittel der Massenkommunika t ion bei zweckmässiger Anwendung bedeutende 
Erfolge erreichen. I l lus t r iererend die Tatsache, dass die Auswi rkung diesen Mittel 
ausserordent l ich gross ist, zeigt sie ihre schnelle Verbrei tung, die Ursachen und 
Folgerungen der Verbrei tung vor . 

Der Autor der Arbeit setzt seine Meinung über die Beziehungen der t radi t ionel-
len Volksbildung und der Mi t te l der Massenkommunika t ion in erster Reihe im Zu-
sammenhang m i t dem Fernsehen auseinander . 

Die Arbe i t zeigt auf die Aufgaben hin, derer Lösung sie von den Mitteln der 
Massenkommunikat ion hof f t . Der Autor ho f f t vor allen, dass die Massen-
kommunika t ion die E rwachsenen zum Fort lernen, zur Selbstbi ldung a u f -
munter t , dass sie ihr In teresse f ü r die Kul turen twicklung , die al lgemeine — und 
Fachbildung erweckt , d. h. dass sie in d i rekter und indi rekter Form fachmethodische 
Hilfe gibt. Als Aufgabe w i r d es auch aufgesetzt , damit die Mittel der Massen-
kommunika t ion auf direkte Weise dem Erwachsenenun te r r i ch t hilft . 

Zum Schluss können w i r nach den Folgerungen einen bündigen Aufsatzt der 
Aufgaben lesen, mit Verwi rk l ichung derer der Erwachsenenunte r r r i ch t wi rksamer 
wird. 
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ZUR PROBLEMATIK PÄDAGOGISCHER GESETZE 
UND GESETZMÄßIGKEITEN 

DR. HELMUT STOLZ* 

(Közlésre érkezett: 1971. december 15.) 

Die Diskussion in der Sowjetunion über Grundfragen der Metho-
dologie und Methodik in den pädagogischen Wissenschaften sollte die 
Pädagogen aller sozialistischen Länder veranlassen, über ihre Positionen 
zur diesen Fragen nachzudenken und schließlich gemeinsam zu einer 
Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Methodologie sowie 
ihre Anwendung im Fach zu gelangen. 

Heute gehört es zum Verantwortungsbereich jedes Schulfunktionärs 
und Wissenschaftlers, das Verallgemeinerungswürdige, eben das Wesen 
eines pädagogischen Resultats und dessen Zustandekommen, also das 
Wesen des pädagogischen Prozesses, aufzuspüren, es allen Lehrern zu 
vermitteln und diese zu befähigen, unter ihren konkreten Bedingungen 
wesensgemäß zu handeln. 

Es genügt nicht mehr zu fordern: Der erfolgreiche Praktiker, der 
pädagogische Meister möge seine Methoden darlegen, zeigen, wie er es 
gemacht hat. Das ist ein notwendiger und wesentlicher Teil seiner pä-
dagogischen Lesung oder Darlegung. Um aber unter modifizierten Bedin-
gungen zu ähnlich guten Resultaten zu gelangen, ist das dialektische Um-
denken notwendig, muß der Pädagoge, der ähnliche Schritte gehen will, 
zum Wesen des Prozesses vorstoßen, und zwar über den Weg der Ver-
allgemeinerung zur erneuten konkreten und schöpferischen Anwendung. 
Weil häufig Erfahrungen von Neuerern nur als „Rezept" oder eine Mög-
lichkeit unter „völlig anders gelagerten Bedingungen" verstanden wer-
den, verbauen wir uns nicht selten den Weg zu höheren Resultaten. 

Trotz unterschiedlicher Bedingungen hat jedoch vieles allgemein-
gültigen Charakter, ist es bei Beachtung der jeweiligen Bedingungen 
zwar modifiziert, aber dennoch grundsätzlich anwendbar. Dieses allge-
mein Anwendbare in der Praxis und in Erfahrungsberichten besonders 
der erfolgreichen Pädagogen aufzuspüren und nachzuweisen, aus immer 
wiederkehrenden Erfahrungen pädagogische Gesetze und schließlich Ge-
setzmäßigkeiten herauszuarbeiten, das ist heute eine vordringliche Auf-
gabe, um die Qualität der Arbeit aller Pädagogen auf das Niveau der 
pädagogischen Schrittmacher zu heben. 

* A szerző az e r fur t i Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Főiskola rektora. 
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Schließlich basiert — wie Max Steenbeck einmal formulierte — 
— Gesetzmäßigkeit „immer auf Erfahrung; aber Wissenschaft ist mehr 
als geordnete Empirie . . . Unter Einzelerscheinungen eine gemeinsame 
Ursache zu erkennen . . . , also das Vordringen von der Einzelerscheinung 
zum anwendbar formulier ten Wissensextrakt, dem .Gesetz', das ist das 
Wesen wissenschaftlicher Erkenntnissuche" [1]. 

Diesen Schritt gilt es zu vollziehen. Wollen wir also die Praxis ver-
ändern, müssen wir „theoriebildend" tätig sein, anwendbar formulierte 
Wissensextrakte herausarbeiten; dürfen wir nicht bei Erfahrungen und 
daraus abgeleiteten Regeln und Hinweisen stehenbleiben — so wichtig 
sie zunächst auch sein mögen. Das aber ist heute noch unter pädagogi-
schen Wissenschaftlern verbreitet, wobei der Ruf vieler Lehrerstudenten 
und auch mancher Lehrer nach „praktischen Hinweisen", die dem Prak-
tiker „unmittelbar etwas geben sollen", ein solches Vorgehen fördert. 

Die Klassiker des Marxismus-Leninismus wandten sich wiederholt 
mit aller Entschiedenheit gegen die Geringschätzung der Theorie. Eine 
solche Vernachlässigung der Theorie ist nach Friedrich Engels „selbstre-
dend der sicherste Weg, naturalistisch und damit falsch zu denken. Fal-
sches Denken, zur vollen Konsequenz durchgeführt, kommt aber nach 
einem altbekannten dialektischen Gesetz regelmäßig an beim Gegenteil 
seines Ausgangspunktes" [2]. 

Entscheidend ist einerseits der gedankliche Ausdruck fü r das We-
sentliche einer Erscheinung, indem von Äußerlichem abgesehen wird. 
Dadurch ist es möglich, auch pädagogische Sachverhalte „tiefer, richtiger, 
vollständiger" widerzuspiegeln, wie das Lenin fü r das Naturgesetz for-
mulierte [3]. Andererseits ist eine gute Theorie verständlich, anwendbar 
und dadurch wirksam. 

Es muß deshalb Front gemacht werden gegen solche Tendenzen, 
in der bloßen Abstraktion und in ihrer womöglich recht verklausulierten 
Darlegung bereits ein hohes Maß an Wissenschaflichkeit zu sehen, alles 
übrige jedoch dem Prakt iker zu überlassen. Ist es nicht bedenklich, wenn 
mancher Wissenschaftler auch unseres Faches als „Nur-Theoretiker" be-
zeichnet wird? Dagegen sollte gerade der pädagogische Wissenschaftler 
nicht nur an der pädagogischen Praxis interessiert, sondern auch an der 
Umsetzung theretischer Erkenntnisse unmittelbar beteiligt sein. Im Pro-
zeß der Praxisveränderung wurde schon manche Theorie modifiziert, be-
reichert, manchmal auch verworfen. Aber selbst die Formulierung der 
besten, vom Konkreten abgeleiteten pädagogischen Erkenntnisse ist un-
wirksam, wenn sie derjenige nicht versteht, der sie umsetzen soll, wenn 
der Wissenschaftler die Dialektik von Konkretem und Abstraktem, die 
Einheit von Theorie und Praxis nicht zum Grundsatz seiner gesamten 
Tätigkeit erhebt. Dann nämlich wird der Widerspruch zwischen Abstrak-
tem und Konkretem nicht dialektisch gelöst. 
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Was sind Gesetze in der Wissenschaft? 

Unter einem Gesetz versteht man einen „objektiven, notwendigen, 
allgemeinen und damit wesentlichen Zusammenhang zwischen Dingen, 
Sachverhalten, Prozessen usw. der Natur, der Gesellschaft und des Den-
kens, der sich durch relative Beständigkeit auszeichnet und sich unter 
gleichen Bedingungen wiederholt". 

Wissenschaftliche Gesetze sind „gedankliche Widerspiegelungen ob-
jektiv wirkender Gesetze im Bewußtsein der Menschen" [4J. 

Diese Definition ist zunächst von allgemeiner Bedeutung. Nun wies 
Karl Marx darauf hin, daß beispielsweise der Physiker Naturprozesse 
entweder dort beobachtet, „wo sie in der prägnantesten Form und von 
störenden Einfülssen mindest getrübt erscheinen, oder, wo möglich, macht 
er Experimente unter Bedingungen, welche den reinen Vorgang des Pro-
zesses sichern" [5]. 

Dagegen vollzieht sich der Prozeß des Erkennens von gesellschaft-
lichen Gesetzen unter komplizierten Bedingungen, weil die bewußte Tätig-
keit der Menschen integrierendes und notwendiges Moment für die Wir-
kungsweise gesellschaftlicher Gesetze ist. Man kann also gesellschaftliche 
Gesetze nicht nur erforschen, theoretisch erläutern und passiv hinneh-
men. Marxistisch-leninistische Gesellschaftswissenschaft aktiviert die sub-
jektiven Faktoren fü r das Wirken gesellschaftlicher Gesetze. 

Gesellschaftliche Gesetze „existieren nicht vor und unabhängig von 
der gesellschaftlichen Tätigkeit. Sie selbst sind das Ergebnis dieser Tätig-
keit, und da diese Tätigkeit historischen Charakter trägt, tragen die ge-
sellschaftlichen Gesetze selbst historischen Charakter". Diese besondere 
Eigenschaft unterscheidet diese von Naturgesetzen, die vor und unabhän-
gig von der menschlichen Tätigkeit existieren, mindert aber nicht ihren 
objektiven Charakter [6], 

Gesellschaftliche Gesetze sind qualitativ vielfältiger, formenreicher, 
sie müssen die Dialektik von objektiven und subjektiven Faktoren beach-
ten. Das erschwert zweifellos ihre präzise Herausarbeitung. 

Zur Problematik der pädagogischen Gesetze 

Die Pädagogik ist eine Gesellschaftswissenschaft, somit gelten für 
ihre Gesetze prinzipiell die für gesellschaftliche Gesetze getroffenen Aus-
sagen. Auch in der Pädagogik ist es notwendig, ausgehend von ihrem 
Gegenstand, die pädagogischen Gesetze und Gesetzmäßigkeiten explizite 
zu formulieren. 

Die Schwierigkeit besteht aber bereits darin, daß auch unter marxi-
stisch-leninistischen Pädagogen über den Gegenstand der Pädagogik kei-
neswegs einhellige Auffassungen bestehen. Die sozialistische Pädagogik 
wird noch mehr oder weniger als Theorie der Erziehung und Bildung 
der heranwachsenden Generation in der sozialistischen Gesellschaft an-
gesehen. wenn das auch zunächst recht allgemein formuliert ist. Doch 
mehren sich die Stimmen, die im Unterschied zur ursprünglichen Wort-
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bedeutung „Pädagogik" ihren Gegenstandsbereich auch auf die Erwach-
senen, die Bildung und Erziehung der Werktätigen überhaupt erweitert 
sehen möchten; denn was heute unter „Menschenführung" als Bestandteil 
der Leitungswissenschaft gefaßt wird, kann durchaus als modifizierte 
Pädagogik bezeichnet werden. 

F. F. Koroljow schreibt, daß die Pädagogik — gestützt auf die dialek-
tisch-materialistische Methodologie — „ihren Gegenstand, seine Grenzen 
und Methoden, die Verbindungen zu anderen Wissenschaften" bestimmt, 
„das Wesen und das Ziel der Erziehung" aufdeckt (wobei letzteres nur 
gesellschaftlich determiniert verstanden werden kann), die „Prinzipien 
der Erziehung und Bildung" ausarbeitet [7]. Das dürf te unbestritten sein. 
Diese Gegenstandsbestimmung kann aber noch längst nicht befriedigen. 
Die Aufdeckung, Erforschung und Bestimmung pädagogischer Gesetze 
und Gesetzmäßigkeiten, die Herausarbeitung klarer Begriffe gehören auf 
jeden Fall zum Gegenstandsbereich der Pädagogik, sie machen wesent-
lich ihren Wissenschaftscharakter aus. 

Wissenschaftliche Begriffe schaffen gewissermaßen ein subjektives 
Abbild der objektiven Welt, in ihnen spiegelt sich in verallgemeinerter 
Form die konkrete gesellschaftliche Praxis wider, die in all ihren Wech-
selbeziehungen zu sehen ist. „Dabei darf nicht außer acht gelassen wer-
den, daß die Bestimmungen und die Klassifikation der Begriffe nicht 
absolute, sondern relative Bedeutung haben, daß jeder Begriff nur eine 
Stufe auf dem Wege der Erkenntnis darstellt und die Bestimmung immer 
unvollständig und begrenzt ist" [8], 

F. F. Koroljow und W. F. Gmurman weisen darauf hin, daß die pä-
dagogische Literatur völlig zu Recht kritisiert wird, weil sie einmal an 
die Stelle konkret-historischer Analyse oftmals allgemeine Erörterungen 
setzt, zum anderen, weil sie die wissenschaftliche Bearbeitung methodo-
logischer Fragen und pädagogischer Begriffe vernachlässigt. Die gnoseolo-
gischen Ursachen dafür sehen diese sowjetischen Autoren in der falschen 
Auffassung von den Wechselbeziehungen zwischen dem Allgemeinen, 
dem Besonderen und Einzelnen [9], letztlich also in der nicht richtigen 
Sicht des Wechselverhältnisses von Philosophie und Pädagogik, in man-
gelnder philosophischer Bildung der Pädagogen. 

Die Gesetzmäßigkeiten und Gesetze der Pädagogik können wir nur 
aufdecken, wenn wir die Ergebnisse der Philosophie und auch der anderen 
fü r die Erziehung und Bildung bedeutsamen Wissenschaften heranziehen, 
sie unter dem Gesichtspunkt der Erfordernisse des pädagogischen Pro-
zesses anwenden, und zwar im Verlauf der Erforschung der praktischen 
Erziehungs- und Bildungsarbeit. Ebenso wie andere gesellschaftliche Ge-
setze werden auch pädagogische Gesetze durch das praktische Handeln 
der Menschen verwirklicht. Diesem „Handeln" in seinen vielfältigen 
komplizierten Formen überall dort, wo erzogen und gebildet wird, ge-
hört die Aufmerksamkeit der pädagogischen Wissenschaft, womit aber 
keinesfalls — wie oben bereits angeführt — bloße, wenn auch geordnete 
Empirie gemeint ist. 

Pädagogische Gesetze bringen wesentliche Zusammenhänge in der 
Entwicklung der Persönlichkeit zum Ausdruck. Pädagogik soll nicht nur 
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hinterher erklären, warum die Menschen so gehandelt haben, sie soll 
auch vorher die Bedingungen erkennen, unter denen wirksame Erziehung 
und Bildung möglich sind. 

Der Mensch ist das höchstentwickelte, komplizierteste und entwick-
lungsfähigste Wesen, das in vielfältigen, häufig schwer faßbaren Zu-
sammenhängen lebt; er wird unter diesen Bedingungen erzogen und 
gebildet. Gemeinsam mit anderen Gesellschaftswissenschaften muß die 
Pädagogik Teil einer umfassenden Theorie der allseitigen sozialistischen 
Persönlichkeitsentwicklung sein. 

Bei der Herausarbeitung und Formulierung pädagogischer Gesetze 
wären deshalb folgende Aspekte besonders zu beachten: 

1. Die Beständigkeit des „Zusammenhangs" zwischen Dingen, Er-
scheinungen usw. ist in unserem Gegenstandsbereich dialektisch zu fas-
sen, weil sich alle wesentlichen Bezugspunkte des Erziehungsprozesses 
ständig mehr oder weniger rasch verändern (also Erzieher, zu Erziehen-
der, Gesellschaft bis zur konkreten erzieherisch wirkenden Umgebung). 
Die beständigen, oft als nicht so wesentlich betrachteten Bezugspunkte 
(Lehrmittel, Klassenausstattung usw.) müßten wir daraufhin überprüfen, 
ob sie wirklich unwesentlich sind beziehungsweise manches durch wissen-
schaftlich-fundierte Arbeit wesentlich für die Erziehung wird, zum Bei-
spiel äußere Ordnung, Gruppennormen, Einstellungsstereotype, gefestigte 
Lehrer-Schüler-Beziehung. 

2. Erziehungsvorgänge vollziehen sich selten unter völlig gleichen, 
jederzeit wiederholbaren Bedingungen, obwohl sich der Zusammenhang 
einer ganzen Klasse von pädagogischen Erscheinungen in der Entwick-
lung wiederholt. Es gibt relativ gleiche, ähnliche Bedingungen, Invarian-
ten, die der Pädagoge kennen und nutzen muß. 

3. Pädagogische Wissenschaft hat den pädagogischen Einzelprozessen 
innewohnende Tendenzen, Gemeinsamkeiten, hat allgemeine Zusammen-
hänge aufzuspüren und zu verallgemeinern, das heißt, sie umfaßt unter 
anderem gesicherte allgemeingültige Erkenntnisse. Infolge der ständigen 
Veränderungen der pädagogischen Bezugspunkte (siehe 1.) gibt es keinen 
einfachen Nachvollzug pädagogischer Erfahrungen, sondern sie bedürfen 
zu ihrer Anwendung und Umsetzung eines großen Maßes an Schöpfertum 
der Pädagogen. 

Ein pädagogisches Besetz ist also ein objektiver, notwendiger, all-
gemeiner und wesentlicher Zusammenhang zwischen erzieherisch bedeut-
samen Dingen, Sachverhalten und Prozessen. Es bedarf zu seiner Wirk-
samkeit der Tätigkeit des Menschen, der als Pädagoge besonders Schöp-
fertum an den Tag legen muß. 

Einige Zusammenhänge im Erziehungsprozeß sind relativ beständig 
(Invarianten). Andere dagegen wechseln relativ rasch, da sich alle pä-
dagogischen Bezugspunkte in ständiger, aber unterschiedlicher Verände-
rung befinden. Eine pädagogische Gesetzmäßigkeit wäre demnach der 
Ablauf des pädagogischen Prozessen gemäß den ihm immanenten Ge-
setzen, die nicht alle jederzeit explizite zutage treten. Wissenschaftlich 
abgesicherte Prinzipien sind bereits wieder ,,aus der Verallgemeinerung 
von Gesetzen und wesentlichen Eigenschaften der objektiven Realität 
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abgeleitet", also eine „höhere Stufe" der Erkenntnis. Sie dienen „in der 
theoretischen Arbeit wie im praktischen Verhalten als Leitfaden" [10]. 

Da Pädagogik eine den Menschen und über ihn die Praxis verän-
dernde und gestaltende Wissenschaft ist, werden Prinzipien stets zu ihrem 
Bestand gehören und sind kein „pädagogischer Notbehelf" [11]. Sie müs-
sen zwangsläufig in der Pädagogik eine größere Rolle spielen als in an-
deren Disziplinen, da sie das Wesentliche (also Gesetze) gewissermaßen 
praktikabel machen, in Normen pädagogischen Handelns kleiden, um 
das schöpferische pädagogische Handeln zu fördern. Wenn sich allgemein 
anerkannte pädagogische Regeln in der Praxis bewährt haben und wie-
derholt bewähren (natürlich nicht immer und unter allen Umständen), 
dann ist es möglich, von ihnen auf Gesetze zu schließen, endlich — nach 
ihrer Fundierung mit Hilfe wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden 
— diese exakt zu formulieren. 

Verhältnis von Gesetzen und Merkmalen 

Karl Marx schreibt, daß alle Wissenschaft überflüssig wäre, ..wenn 
die Erscheinungsform und das Wesen unmittelbar zusammenfielen". Der 
Prozeß der wissenschaftlichen Erkenntnis ist als „Prozeß einer Über-
windung dieses Widerspruchs zwischen Wesen und Erscheinung" zu se-
hen. einer Überwindung „in dem Sinne, daß die Erkenntnis hinter den 
Erscheinungen ihr Wesen enthüllen, das Wesentliche in den Erscheinun-
gen begreifen, erfassen muß" [12]. 

Auch die Pädagogik als Wissenschaft hat von den pädagogischen 
Erscheinungen zu ihrem Wesen vorzudringen, um Gesetze und Gesetz-
mäßigkeiten formulieren zu können. Wenn darauf verwiesen wird, daß 
in der Pädagogik „jeder Fall anders", daß der pädagogische Prozeß je 
nach Umständen, Ort und Zeit verschieden ist, so kann das keinesfalls 
rechtfertigen, daß wir die pädagogischen Prozesse und Zusammenhänge 
nur erklären und mit Hilfe von Prinzipien und Leitlinien zu erfassen 
suchen. 

An einem Beispiel soll der Weg deutlich werden: Eine als Kollektiv 
bezeichnete Klasse von Schülern gibt Erklärungen zu politisch wichtigen 
Fragen einstimmig ab, ist bei gesellschaftlichen Einsätzen aktiv, verhält 
sich diszipliniert usw. Das ist „Erscheinung". Wir müssen in der Wissen-
schaft die „bloß erscheinende Bewegung auf die innere wirkliche Bewe-
gung zurückführen". Wir fragen: Wie kommt es zu diesem vorbildlichen 
Verhalten? Entspricht es dem Wesen der Klasse? Gibt es zwischen-
menschliche Beziehungen in der Klasse, die denen in unserer Gesell-
schaft entsprechen, oder hat der „Zusammenhalt" der Klasse andere 
Ursachen? Besteht Interessenübereinstimmung mit der sozialistischen 
Gesellschaft oder ist das äußerlich, auf den autoritären Führungsstil des 
Klassenleiters (oder einzelner Schüler, manchmal als „Aktiv" deklariert) 
zurückzuführen, „um nicht aufzufallen", um nur der Klasse ..keine 
Schande zu machen" (übringens ein notwendiges Entwicklungsstadium, 
nur nicht stehenbleiben darf man auf ihm)? 



Erst eine solche Fragestellung ermöglicht die Erkenntnis, welche 
Gesetze des Kollektivs wirksam sind und welche nicht: Gesetz der Har-
monie und Übereinstimmung von persönlichen, kollektiven und gesell-
schaftlichen Interessen, Gesetz von der determinierenden Rolle gesell-
schaftlicher und pädagogischer Perspektiven, Strukturgesetze usw. 

Will man exakt untersuchen, ob Schüler bereits über sozialistisches 
Gemeinschaftsbewußtsein und entsprechendes Kollektivverhalten verfü-
gen. muß man nach Prüfung vorhandener Definitionen und Definitions-
ansätze diesen Begriff und die Kriterien der entsprechenden Schüler be-
stimmen. Diesen Kriterien ist dann erst quantitativ nachzugehen und 
schließlich ihre Richtigkeit wiederum nach Abschluß der Untersuchung 
erneut zu überprüfen. 

Bei solchen und ähnlichen Untersuchungen sprechen wir gegenwär-
tig auch von Merkmalen (manchmal wiederum von Prinzipien). Nun geht 
die wissenschaftliche Erkenntnis davon aus, „daß Wesen und Erscheinung 
nicht unmittelbar zusammenfallen, und erblickt ihre Aufgabe darin, hin-
ter den äußeren Erscheinungen ihr Wesen, ihre Hauptmerkmale zu ent-
decken und dann zu zeigen, wie sich das Wesen auf der Oberfläche der 
Dinge darstellt" [13]. 

Es erfolgt also eine Gleichsetzung von Wesen und Hauptmerkmalen, 
das heißt, wenn wir Zusammenhänge zwischen wesentlichen Dingen. 
Sachverhalten und Prozessen, also zwischen Merkmalen, aufdecken, dann 
spüren wir Gesetze auf. Im Grunde umfassen viele der sogenannten 
Merkmale einer pädagogischen Erscheinung, beispielsweise des Kollek-
tivs. bereits solche Zusammenhänge. Wir müssen gründlich prüfen, wel-
che Merkmale pädagogischer Erscheinungen und Zusammenhänge objek-
tiv wirkende Gesetze umfassen. 

Die Erziehung im und durch das Kollektiv ist eine Forderung, ein 
Grundsatz unserer Pädagogik, ein Merkmal der sozialistischen Schule — 
genau genommen ein Gesetz, das als solches etwa so formuliert werden 
könnte: Die Erziehung im und durch das Kollektiv sichert die optimale 
Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit. 

Es bleibt festzustellen: 
Wir haben viele pädagogische Gesetze und Gesetzmäßigkeiten längst 

aufgespürt, definieren sie aber häufig nicht als solche, wofür es eigent-
lich keinehaltbare Begründung gibt. Daß dabei eine streng wissenschaft-
liche Struktur der pädagogischen Begriffe, der Nachweis der Wechselbe-
ziehungen zwischen den Begriffen, die Logik ihrer Zusammenhänge und 
wechselseitigen Übergänge anzustreben sind, die schließlich zu dem fäl-
ligen neuen System der Pädagogik führen müssen, liegt auf der Hand. 
Es genügt natürlich nicht die bloße Umformulierung. Es ist dringend 
erforderlich, unsere pädagogischen Grundsätze und Merkmale daraufhin 
zu prüfen, inwieweit durch sie bereits Gesetze und Gesetzmäßigkeiten 
erfaßt werden. Das geschieht, indem wir zum Wesen der pädagogischen 
Erscheinungen vordringen, die „innere Bewegung des Objekts" erforschen. 

53 



Erkenntnisprozeß in der pädagogischen Wissenschaft 

Das Wesen einer Erscheinung ist ,,das identische Element in einer 
Menge von Einzelerscheinungen, das feststehende Verhältnis in dem, was 
sich rasch ändert oder eine unruhige Form hat". Nach Marx ist das 
Wesen die „Substanz", der „innere Zusammenhang", die „innere Organi-
sation" der Erscheinungen. Nun ist das in einem Begriff widergespiegelte 
Wesen „kein Abrücken von der lebendigen Vielfalt der Erscheinungen, 
sondern eine Zusammenballung ihres Wichtigsten, . . . gemäß der realen 
Wirklichkeit . . ." 

Das alles müssen wir bei der Formulierung pädagogischer Gesetze 
und Gesetzmäßigkeiten beachten. Im Prozeß des Erkennens des Wesent-
lichen auch pädagogischer Erscheinungen umfaßt man zumeist zunächst 
das Äußere. Das kann aber nur der erste Schritt sein. Entscheidend ist 
die Frage: Wie realisiert sich in Erscheinungen das Wesen? „Die Zurück-
führung des Äußeren auf das Innere und die Erkenntnis des Wesens er-
folgt . . . keineswegs in einem einzigen Akt. In Wirklichkeit . . . ist die 
Erkenntnis des Wesens ein mehrstufiger Prozeß" [14]. Dieser Prozeß 
ist ein Fortschreiten des Gedankens, um das Wesen eines Phänomens 
immer tiefer und gründlicher, eben wesensgemäßer, zu erfassen. 

Mancher zweifelt nun an der Wissenschaftlichkeit der Pädagogik, 
weil diese manchmal für unumstößlich gehaltene Erkenntnisse (Prinzipien, 
Merkmale) morgen präzisiert, verändert oder gar als überholt bezeichnet. 
Solche Zweifel an der Richtigkeit pädagogischer Erkenntnisse sind jedoch 
völlig überflüssig, weil sich die Pädagogik als Disziplin der marxistisch-
leninistischen Gesellschaftswissenschaften in ständiger Entwicklung be-
findet und neue Erkenntnisse in sich aufnimmt. Manche dieser Erkennt-
nisse werden natürlich auch von Vertretern der Wissenschaft falsch ref-
lektiert, nicht richtig eingeordnet, subjektive Irr tümer sind also nicht 
ausgeschlossen. Deshalb auch die Betonung der Forderung nach abge-
sicherten wissenschaftlichen Ergebnissen. 

Es dürfte auch pädagogische Gesetze geben, die prinzipiell richtig 
sind, aber noch nicht präzise und wirksam genug das Wesen pädagogi-
scher Erscheinungen widerspiegeln. Wir sollten uns trotzdem weniger 
mit pädagogischen Regeln behelfen, als vielmehr von pädagogischen Ge-
setzen verschiedener Ordnung sprechen beziehungsweise nichtabgesicherte 
Teilergebnisse als solche ausgeben. 

Der wissenschaftliche Erkenntnisprozeß führ t in der pädagogischen 
Wissenschaft nicht geradlinig zu allseitig abgesicherten und für allezeit 
geltenden Erkenntnissen, sondern über viele Zwischenstationen und Um-
wege. 

Es geht um die Erforschung der Einheit und der Gegensätze von 
Wesen und Erscheinung auch pädagogischer Prozesse und Zusammen-
hänge. Wie oft unter läuf t uns in der praktischen pädagogischen Arbeit 
und auch in der Leitungstätigkeit der Trugschluß, daß ein einmal heraus-
gebildetes und gefestigtes Kollektiv nun zu jederzeit und überall eben 
als Kollektiv auf t re ten muß? Wie oft übersehen wir neben der Einheit 
von Wesen und Erscheinung die Gesetzmäßigkeit ihres Gegensatzes? Ein 
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Kollektiv entwickelt sich ständig. Neue Anforderungen führen zu neuen 
Verhaltensweisen, die nicht immer vom ganzen Kollektiv bezeugt wer-
den. Durch negative Einzelerscheinungen kann bisweilen ein ganzes Kol-
lektiv falsch beurteilt werden, obwohl sich dieses mit negativen Auf-
fälligkeiten auseinandersetzt, daran wächst und sich so weiterentwickelt. 

Das Gesetz und seine Erscheinungsformen sind also nicht unmittel-
bar identisch, wohl aber sind die äußeren Erscheinungsformen solche be-
stimmter Gesetze. Wenn man weiß, wie und warum sich beispielweise 
die Gesetze, die das Kollektivgeschehen bestimmen, in diesen oder jenen 
Formen äußern, dann kann man auch Kollektive in ihrer Dialektik beur-
teilen sowie neue Erfahrungen richtig analysieren. Infolge ihrer Abhän-
gigkeit von vielen subjektiven und objektiven Faktoren sind pädagogi-
sche Prozesse und Erscheinungen sehr kompliziert, veränderlich und 
keineswegs eindeutig. Wir können selten lineare Ursache-Wirkung-Rela-
tionen ermitteln. 

Der Mensch als gesellschaftliches, andere und sich selbst verändern-
des Wesen verlangt ein komplexes Herangehen an seine Persönlichkeit 
auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen, um ihn zur all-
seitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit zu erziehen. 

Man muß das Wesen einer Erscheinung erfassen, wenn man Gesetze 
formulieren will, die eben dieses Wesen ausdrücken. „Der Übergang von 
der Erscheinung, von den Sinneswabrnebmungen zum Wesen einer Sache 
ist gefunden, wenn die Invarianten gefunden sind, die allen Erscheinun-
gen gemeinsam sind. Das wirkliche Abbild einer Realität ist — eine In-
variante. Erst diese Invariante hat den Charakter der Objektivität. Alles 
andere sind Projektionen auf irgendwelche mit subjektiven Momenten 
behafteten Bezugssysteme" [15], 

Nun ist im pädagogischen Bezugssystem der subjektive Faktor selbst 
eine Invariante. Das eben verkompliziert das Aufdecken pädagogischer 
Gesetze und Gesetzmäßigkeiten. 

Uns ist die Aufgabe gestellt, zu Verallgemeinerungen zu gelangen, 
die einer breiteren Praxis wirksame Hilfe erweisen. Dazu müssen wir 
die den jeweiligen Fragestellungen innewohnenden theoretischen Prob-
leme klar erkennen und formulieren. 

Beachten wir nur einige allgemeine Erkenntnisse und gesetzmäßige 
Zusammenhänge und unsere beschränkte individuelle Erfahrung, kennen 
wir oder verarbeiten wir nicht die bereits verallgemeinerten Erfahrungen 
anderer (aus Geschichte und Gegenwart), so können wir nicht allgemein-
gültige Aussagen treffen. Wir tun es oft trotzdem, sogar im Brustton 
der Überzeugung. Formulieren wir dabei originell — und daran mangelt 
es in der Pädagogik viel zu oft — so findet man uns sogar schöpferisch. 
Aber — der Gefahr entgehen wir trotzdem nicht, illusionäre Ziele und 
Aufgaben zu verkünden. 

Selbstverständlich setzt die Gesellschaft „Sollwerte", bestimmte zu 
erreichende Ziele. Nur, wer ist das: „die Gesellschaft"? Makarenko 
schrieb, daß die pädagogische Ziele durch die Politik bestimmt werden. 
Sehr wahr! Aber wer macht die Politik? Natürlich die Arbeiterklasse 
und als ihre führende Kraf t die marxistisch-leninistische Partei, damit 
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also wieder auch wir selbst, die wir bildungspolitisch tätig sind, also 
Schulfunktionäre, pädagogische Wissenschaftler, Lehrer, Eltern. Also: pä-
dagogische Ziele stellen wir uns selbst, unsere sozialistischen Bildungs-
und Erziehungsziele sind Resultat des Denlkens von Millionen, finden 
in Dokumenten von Partei und Regierung ihren Niederschlag und bestim-
men wieder das Handeln von Millionen. 

Von einer wissenschaftlich begründeten Politik und von einer poli-
tisch-wirksamen Wissenschaft formulierte wissenschaftliche Gesetze sind 
gedankliche Widerspiegelungen objektiver Aufgaben und objektiv wir-
kender Gesetze im Bewußtsein der Menschen. Insofern gibt es zwischen 
Gesetzen der Natur- und der Gesellschaftswissenschaften keinen Unter-
schied. In unserem sozialistischen Staat sind das Lernen und Studieren 
für viele Werktätige zu einer selbsverständlichen Sache geworden, die 
sich damit auch die Gesetzmäßigkeiten und Gesetze der gesellschaftli-
chen Entwicklung zu eigen machen, damit sie trotz aller Hemmnisse 
durchgesetzt werden. 

Ähnliches muß mit der Klasse der pädagogischen Gesetze und Ge-
setzmäßigkeiten geschehen, damit auch im Erziehungsbereich das prak-
tische Handeln unserer Brüger mit den gesellschaftlichen Erfordernissen 
in Übereinstimmung gebracht wird. Das gilt natürlich insbesondere für 
den Pädagogen von Beruf t wegen. 

Über die innere Widersprüchlichkeit pädagogischer Sachverhalte 

Das ivesentliche Verhältnis zwischen pädagogischen Erscheinungen. 
Seiten. Momenten, das sich in Gesetzen ausdrückt, schließ Widersprüche 
zwischen einzelnen pädagogischen Erscheinungen, Momenten, Bezugs-
punkten ein. Es gibt sogar Formulierungen, nach denen das Wesen eines 
Gegenstandes die Gesamtheit ihrer inneren Widersprüche ist. Anders 
gesagt: Das pädagogische Gesetz drückt stets ein wesentliches, durchaus 
ividersprüchliches Verhältnis aus. Diese Eigenschaft auch des pädagogi-
schen Gesetzes schließt ein. daß sich nicht nur die pädagogische Erschei-
nungsform, sondern auch das Wesen eines pädagogischen Sachverhaltes 
und damit das pädagogische Gesetz selbst (wie auch andere Gesetze) sich 
entwickeln und verändern (denken wir nur an die Veränderung des sub-
jektiven Faktors). 

Damit soll zugleich gesagt werden, daß nicht die Formulierung 
eines einfachen Verhältnisses zwischen zwei pädagogischen Bezugspunk-
ten als Gesetz bezeichnet werden kann. Man muß sich hüten, jede pä-
dagogische Binsenweisheit als Gesetz anzusehen; dennoch stecken in eini-
gen vorgenannten Selbstverständlichkeiten pädagogische Gesetze, die 
allerdings wiederum erst als solche zu formulieren sind. 

Gmurman meint, daß wir über die pädagogischen „Wechselbeziehun-
gen und ihre inneren Mechanismen" nach den äußeren Erscheinungen 
urteilen. Wie sollte das auch zunächst anders sein? Nur dürfen wir bei 
diesem ersten Urteil nicht stehenbleiben. Wenn nach Gmurman diese 
Wechselbeziehungen und ihre inneren Mechanismen alle in ihrer Ge-
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samtheit sozusagen ..das tiefe Wesen des Erziehungsprozesses" bilden, 
so müssen sie Schritt f ü r Schritt erkannt, geordnet, als Gesetz formuliert 
und in ein System gebracht werden. Gmurmans Hinweis darauf, daß 
sich das Eindringen in das Wesen pädagogischer Erscheinungen nicht im 
Studium positiver Erziehungsfaktoren erschöpft, sondern auch das ob-
jektiv Unmögliche herausfinden muß, ist nur zu berechtigt [16]. 

Die Rolle der äußeren und inneren Bedingungen 

Meines Erachtens sollten wir sowohl von allgemeinen pädagogischen 
Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten (von der auf dem Pädagogischen Kong-
reß genannten Art) als auch von spezifischen Gesetzen und Gesetzmäßig-
keiten des pädagogischen Prozesses sprechen. Diese zwei Arten von Ge-
setzen und Gesetzmäßigkeiten kann man aber keinesfalls nach ihrem 
,,Sicherheitsgrad" unterscheiden. Natürlich muß der Lehrer weitere pä-
dagogische Gesetze kennen, aber die richtige Handhabung der allgemei-
nen Gesetze und Gesetzmäßigkeiten gestattet es dem Lehrer erst, die 
„weiteren" pädagogischen Gesetze richtig einzusetzen, die Ziel-Inhalt-
Mittel-Methode-Relation richtig zu sehen und den pädagogischen Prozeß 
im Detail im Sinne der sozialistischen Zielstellung zu führen. 

Unter Prozeß verstehen wir zunächst einen Entwicklungsvorgang. 
Man erwartet oft — und natürlich ist das eine Illusion —, daß man auf 
den Menschen nur erzieherisch einzuwirken, den Erziehungsprozeß zu 
führen brauche, und schon werde er sich, zwar unterschiedlich, aber 
doch irgendwie in Richtung auf das gestellte Erziehungsziel ändern. Im 
Grunde glaubt man hier an die einfache Ursache-Wirkung-Relation und 
mißachtet die vielfältigen Wechselbeziehungen und inneren Mechanismen 
des pädagogischen Prozesses. 

Nun haben wir gelernt, nach der Ausgangssituation zu fragen, wenn 
wir Ursachen fü r pädagogische Wirkungen negativer oder positiver Art 
suchen. Wir fragen also nach den inneren Bedingungen, um die äußeren 
gemäß der Zielstellung, aber unter Beachtung der inneren Bedingungen 
zu gestalten. Geschieht das einigermaßen gründlich und allseitig, so ge-
lingt es uns zumindest, die äußere Bedingung „Erziehung" in ihrer Wirk-
samkeit zu erhöhen — und darauf kommt es ja an. 

Die Psychologen fragen nach der psychologischen Ausgangssituation 
also den äußeren Bedingungen, um dann die inneren Bedingungen zu 
untersuchen und dem Pädagogen das Material, also gesicherte Erkennt-
nisse für seine Fragestellung zu bieten. 

Wenn es aber um Gesetzmäßigkeiten und Gesetze des pädagogischen 
Prozesses geht, müssen wir sowohl die äußeren Bedingungen (einschließ-
lich der Erziehung) als auch die inneren Bedingungen betrachten, d. h. 
wir müssen den pädagogischen Prozeß als Widerstreit von äußeren und 
inneren Bedingungen sehen, wobei diese Widersprüche zum Teil objektiv 
gesetzt sind, zum Teil erst gesetzt werden müssen. 

Soweit stimmen wahrscheinlich Pädagogen und Psychologen zu. Das 
ist aber dann oft nicht mehr der Fall, wenn daraus die Konsequenz ab-
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geleitet wird, pädagogische und psychologische Forschung nicht nur mit-
einander korrespondieren zu lassen, sondern auch zu verschmelzen, selbst-
verständlich ohne die spezifischen Aufgaben und Gegenstände dieser 
Disziplinen zu leugnen. 

Über pädagogische Gesetze, Prinzipien und Regeln 
in ihrer Bedeutung für die Praxis 

Von Philosophen der DDR werden drei Hauptgruppen gesellschaft-
licher Gesetze genannt [17]: 

a) Kausalgesetze als einfachste Form gesellschaftlicher Gesetze; 
b) funktional-strukturelle (oder Struktur-) Gesetze, worunter ein 

Gleichgewichts- und Konfliktgesetze verstehen; 
c) genetische (oder Bewegungs- bzw. Entwicklungs-) Gesetze, in de-

nen erst die wesentlichen Merkmale der gesellschaftlichen Gesetze, ins-
besondere ihr Entwicklungscharakter, vollständig ausgeprägt sind. Letz-
tere fassen alle Merkmale, entsprechen also erst im vollen Umfang dem 
Begriff des gesellschaftlichen Gesetzes. Vor allem mit ihnen dürften wir 
es in der Pädagogik zu tun haben bzw. diese Art von Gesetzen wird 
uns die meisten Schwierigkeiten bereiten. 

Wir müßten prüfen, ob diese Einteilung auch fü r unseren Bereich 
zutrifft — hier sollten Grundlagenarbeiten weiter führen. Meines Erach-
tens kann es nicht Anliegen der Pädagogik sein, einige Einteilungskate-
gorien zu erarbeiten, wenn die von der Philosophie und Wissenschafts-
theorie gewonnenen Erkenntnisse ausreichen. 

Oft wird auf die Gefahr hingewiesen, Gesetze und Bedingungen 
für ihre Wirksamkeit gleichzusetzen. Die Tätigkeit des Erziehers, die 
Entwicklung der Persönlichkeit im Kollektiv auf der Grundlage der 
parallel-pädagogischen Einwirkung würde ich — so formuliert — als 
Bedingungen für die Wirksamkeit von Gesetzen bezeichnen. Dagegen ist 
die „Formel": „Der Mensch entwickelt sich in der Tätigkeit" meines 
Erachtens durchaus als Gesetzmäßigkeit anzusehen. Diese Aussage ist 
so prinzipiell, daß aus ihr sowohl Philosophie als auch Psychologie und 
Pädagogik ihre Schlüsse ableiten. Für die Pädagogen reicht nicht aus zu 
formulieren, daß sie diese Tätigkeit führen müsse; auch der beste Päda-
goge kann niemals alle Tätigkeiten der Schüler beeinflussen, geschweige 
denn führen. 

Die sowjetische Methodologie-Dikussion weist darauf hin, daß die 
Einheit von Erziehung und Selbsterziehung viel stärker zu beachten ist. 
Auch hier handelt es sich offensichtlich um eine pädagogische Gesetz-
mäßigkeit. Das gilt auch fü r die SelbsterZiehung zur Tätigkeit, zum Ar-
beiten, Lernen, Spielen, zur gesellschaftlich nützlichen und zur den ein-
zelnen fördernden Tätigkeit überhaupt. Mehr und Mehr setzt sich die 
Erkenntnis durch, daß sozialistische Erziehung und Bildung den einzelnen 
zur Selbst ver vollkomimung im Sinne von Marx (sprich Selbsterziehung) 
befähigen und bereitmachen muß. Dabei werden Erziehung und Selbster-
ziehung stets zusammenwirken, wenn sich auch die Relationen zueinan-
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der verändern und selbst im besten „Mannesalter" nicht auf Erziehung 
(also Einwirkung von außen) verzichtet werden kann, wobei diese dann 
zumeist mehr durch das Tätigkeitskollektiv als durch einzelne erziehe-
risch wirkende Personen vollzogen wird. 

Wir sollten also die pädagogischen Gesetze den bestimmenden päda-
gogischen Gesetzmäßigkeiten zuordnen und von ihnen wiederum Prin-
zipien und Regeln ableiten. Ich würde Krajewski zustimmen, wenn er die 
Prinzipien als „allgemeine Thesen mit Operationscharakter" bezeich-
net [18], die den pädagogischen Prozeß direkt beeinflussen, d. h. Prinzi-
pien sind formulierte pädagogische Erkenntnisse, daß sie der unmittel-
baren Umsetzung zumeist bereits erkannter Gesetze dienen, sind also 
fü r den Lehrer besonders wichtig. Sie entsprechen einersteits den objek-
tiv winkenden Gesetzen, andererseits verhilf t ihre Beachtung durch die 
Pädagogen den pädagogischen Gesetzen zur Wirksamkeit, ja pädagogi-
sche Gesetze selbst können in bezug auf die Tätigkeit die Funktion eines 
Prinzips haben, wenn man sich in der Praxis von ihnen leiten läßt. Es 
gibt also sowohl Unterschiede als auch Wechselbeziehungen zwischen Ge-
setzen und Prinzipien. Letztere können natürlich auch Behelfsmittel sein, 
wenn man Gesetze erahnt, aber noch nicht formuliert hat. Regeln 
wiederum sind zumeist ins Detail gehende Erläuterungen der Prinzipien. 
Sowohl Prinzipien als auch Regeln sollten in klarer Formulierung — 
und entsprechenden Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten systematisch zu-
geordnet — vorliegen. Es ist sicher so, daß viele Prinzipien und Regeln 
mehreren Gesetzen zugeordnet oder von mehreren abgeleitet werden 
können. Es bleibt die Forderung, daß in diesem Sinne auch Publikationen 
zu Grundfragen der sozialistischen Pädagogik ein großes Maß an Hand-
habbarkeit fü r den praktisch tätigen Pädagogen besitzen sollten, indem 
sie die Brücke vom Gesetz zur pädagogischen Regel schlagen. 

Einen Teil der pädagogischen Gesetze kann man sicher deduktiv 
gewinnen. Andere erkennt man nur nach vollständiger oder teilweiser 
Induktion umfassender pädagogischer Experimente. Hier gilt dann, daß 
der Erkenntnisfortschritt einer Wissenschaft sich im Übergang von quali-
tativen über komparative zu quantitativen Gesetzesaussagen zeigt. Dabei 
darf in der pädagogischen Wissenschaft weder die quantitaive Aussage 
verselbständigt noch die Empirie zur höchsten oder gar alleinseligma-
chenden Basis für die Erkenntnis von Gesetzen erhoben werden. Andern-
falls kastriert die Pädagogik sich selbst, weil die pädagogischen Gesetze 
und Gesetzesaussagen ja stets nicht nur Prozesse erfassen und beschrei-
ben, sondern beeinflussen, zu ihrer Leitung befähigen sollen, und zwar 
über den, der diese Gesetze zu handhaben versteht. 

Es muß uns um quantitativ abgesicherte qualitative Aussagen gehen, 
die auch bis zu der Verallgemeinerungsstufe von Gesetzen und Gesetz-
mäßigkeiten geführt werden. 

Wir verbleibein zu oft bei der bloßen Darlegung quantitativer Ergeb-
nisse, statt aus ihnen Erziehungskonsequenzen abzuleiten und über ihre 
dynamische und natürlich auch relative Betrachtungsweise zu der eben 
beforderten Verallgemeinerungsstufe zu gelangen. Erst sie ermöglicht 
es dem in der Praxis tätigen Pädagogen, gewissermaßen über den Weg 
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der Erfassung des Wesens von Erscheinungen, der Verallgemeinerung 
des Besonderen { = Gesetz) wieder das Besondere (seine Praxis) nach 
erkannten Gesetzen zu gestalten. 

Im gewissen Sinne ist natürlich die gesamte pädagogische Praxis ein 
Experimentierfeld. Unser Studium der Praxis, unsere Einflußnahme auf 
sie. also ihre Veränderung (wenigstens eines Teils der Bedingungen) führ t 
uns zur Erkenntnis zunächst von „Regelhaftigkeiten", dann Gesetzen, 
die in der Praxis schon lange oder immer wirken oder — soweit es sich 
um neue pädagogische Wege handelt, die wesentlich und verallgemeine-
rungswürdig sind — zunächst von fortgeschrittenen Pädagogen mehr oder 
minden bewußt angewandt werden. Gerade um ihre Erfahrungen ande-
ren Lehrern im wahrsten Sinne des Wortes so zugänglich zu machen, daß 
sie auch des Bedürfnis verspüren, im ureigensten Interesse (nämlich im 
Interesse des pädagogischen Erfolges) ähnlich wie die pädagogischen 
Neuerer zu handeln, ist die Arbeit zur Formulierung pädagogischer Ge-
setze unumgänglich. 

Ich will damit auf die Bedeutung der Praxis für die Grundlagen-
forschung und der pädagogischen Grundfragen für den Praktiker hin-
iveisen. Aus dieser Sicht würde ich sogar die Forderung ableiten, daß 
jede empirisch angelegte pädagogische Dissertation gewisse originale Er-
Icenntnisse enthalten muß, die möglichst bis zu Aussagen zu pädagogi-
schen Gesetzen zu führen sind. Darüber müßten sich die Betreuer von 
pädagogischen Dissertationen bald einig werden. Zumindest müßte an 
die Stelle der „gehobenen" Wiederholung von Bekanntem nach dem 
Motto „Viel Wasser und selten ein Fischlein" die Formulierung der ge-
fundenen neuen Erkenntnisse treten, die dann in der Verteidigung zu 
erläutern und — natürlich auch mit Hilfe quantitativer Ergebnisse — 
zu beweisen wären. Ich bin sicher, daß dadurch der quantitative Umfang 
vieler Arbeiten wesentlich zu verringern, aber mehr von ihnen wirklich 
zu veröffentlichen wäre, statt in Archiven zu verstauben. 

Eines muß nochmals betont werden: 
Wenn wir pädagogische Gesetze und Gesetzmäßigkeiten lehren und 

in der Praxis beachten wollen, müssen wir uns einigen, was wir darunter 
zu verstehen haben, auch dann, wenn nicht in allen Details absolute 
Übereinstimmung zu erzielen ist. Natürlich wäre es naiv zu glauben, daß 
das durch bloße Absprache der Lehrkräfte oder Autoren von Lehrbüchern 
zu erreichen ist. Hier hilft nur der echte Meinungsstreit der Pädagogen 
und Psychologen unter Beteiligung der Philosophen, und zwar möglichst 
aller sozialistischen Länder, und vor allem würden fundierte methodolo-
gische Arbeiten weiterführen. 
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Pedagógiai törvények és törvényszerűségek problematikájához 

DR. HELMUT STOLZ 

A szerző a pedagógiai törvények és törvényszerűségek problematikájával foglal-
kozik. A pedagógia módszertanának kérdéseire vonatkozó szovjet eszmecseréből ki-
indulva. szükségesnek tar t ja , hogy a pedagógusok eljussanak a pedagógiai folyamat 
lényegéhez, annak törvényszerűségeit fel tár ják, hogy a leghaladóbb tanárok tapasz-
talatai és az empirikus pedagógiai kutatás eredményei a módosult feltételek között is 
hasznossá vál janak. 

Törvényen filozófiai értelemben „a természet, a társadalom és a gondolkodás 
tárgyai, tényei, folyamatai stb. közötti objektív, szükségszerű, általános és ezáltal 
lényeges összefüggést értünk, amit relatív tartósság jellemez és hasonló feltételek 
között ismétlődik". A tudományos törvények ,,az objektíve ható törvények gondolati 
visszatükröződései az ember tudatában". 

A társadalmi törvényeknél a szubjektív tényező azok hatékonyságának szükség-
szerű következménye. Erre a marxi—lenini véleményre alapozva, határozza meg 
a szerző a pedagógiai törvényt, amely a nevelési szempontból jelentékeny tárgyak, 
tények és folyamatok közötti objektív, szükségszerű, általános, lényeges és emellett 
ellentmondásos összefüggés, aminek hatékonyságához a pedagógus alkotó tevékeny-
sége szükséges. 

A pedagógiai törvényszerűség a pedagógiai folyamatnak immanens törvényei 
szerinti lefolyása. A pedagógiai elveket a törvények és a pedagógiai valóság lényeges 
tulajdonságainak általánosításából vezetik le. ezek tehát az ismeret magasabb fokát 
alkotják, s teszik a törvényeket használhatóvá, tehát a pedagógiai cselekvés normái. 

A „kollektíva" pedagógiai jelenség példáján muta t ja be a szerző, hogyan viszo-
nyul egymáshoz a jelenség és a lényeg, hogyan fedezhetjük fel a pedagógiai törvé-
nyeket. Egy sor pedagógiai törvény és törvényszerűség válik ismertté, de nem ilyenek-
ként, hanem ismertetőjegyekként és elvekként nyernek kifejezést. 

A marxizmus—leninizmus klasszikusainak felfogása alapján aztán a pedagógiai 
folyamat dialektikájára és invariánsaiknak fel tárására tér át a szerző. Az általános 
pedagógiai törvények és törvényszerűségek (mint az iskola és a szocialista valóság: az 
iskola, a nevelés és a termelőmunka kapcsolata, az oktatás és a nevelés egysége) és 
a pedagógiai folyamat különös törvényei és törvényszerűségei között különbséget 
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kíván tenni. Közben óv attól a nézettől, hogy a pedagógiai folyamatban lineáris okok 
— következmények vannak. A pedagógiai folyamat a külső és a belső feltételek össze-
ütközésének tekintendő, amelynél ezeket az ellentmondásokat részben objektívnek, 
részben szubjektívnek kell feltételeznünk. 

Néhány problémának példák alapján való ismertetése után, amelyek a pedagógiai 
törvények előfordulásával és osztályozásával függnek össze, a szerző rámutat a peda-
gógiai gyakorlatnak az a lapkuta tás szempontjából való jelentőségére és az a lapkuta-
tásnak a tanár szempontjából való fontosságára. Néhány pedagógiai disszertációban 
fellelhető olyan tendenciák ellen fordul, amelyek már ismertet absztrakt módon ismé-
telnek anélkül, hogy legalább 1—2 szabályszerűséget vagy törvényt fel tárnának. 

Végezetül így í r : „Ha pedagógiai törvényeket és törvényszerűségeket tanítunk és 
azokat a gyakorlatban figyelembe akar juk venni, látnunk kell, hogy azok között mit 
kell azokon értenünk, még akkor is, ha nem minden részletében jutunk el az abszolút 
egyetértéshez. Természetesen naivság lenne azt gondolni, hogy ez a tanerők vagy 
a tankönyvírók puszta megegyezésével elérhető. Itt csak a pedagógusoknak és pszi-
chológusoknak igazi vi tája segít a filozófusok közreműködésével, éspedig lehetőleg 
valamennyi szocialista ország részéről, és mindenekelőtt a megalapozott módszertani 
munkálatokat tovább kell folytatni. 
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A MAGYAR NYELVTANKÖNYVEK FELHASZNÁLÁSA 
AZ ISKOLAI ANYANYELVI OKTATÁSBAN 

(Történeti áttekintés) 

DR. CHIKÁN ZOLTÁNNÉ 

(Közlésre érkezett: 1971. november 17.) 

Minden korszak elsőrendű fe ladatának tekinti, hogy a jövő nemzedék 
formálásában érvényre jut tassa a maga törekvéseit. Legkönnyebben és 
a legszélesebb tömeget ér intve az islkolai oktatás során lehet az i f j ú -
ságra hatást gyakorolni, természetes tehát, hogy az iskolai oktatás min-
den kormányzatnak egyik legfontosabb problémája. Az egyes korszakok-
ban megjelent tantervek mindig az adott társadalom célkitűzését tük-
rözik. Érvényes ez természetesen az anyanyelvi oktatás tanterveire is. 
Mivel a tantervi anyag a tankönyvek anyagában valósul meg, a tantervi 
anyag változásainak számbavétele mellett [1] meg kell vizsgálnunk a 
tankönyvek szaktárgyi anyagát is, ha pontos képet akarunk kapni arról, 
hogy egy-egy kor társadalma milyen igényeket támasztott az anyanyelvi 
oktatással szemben. 

Az egyes tankönyvek részletes elemzésére az adott keretek között nyil-
vánvalóan nem kerülhet sor. Éppen ezért azt veszem számba, hogy az 
egyes korszakokban milyen t ípusú nyelvtankönyveket használtak, és ezek 
a típusok mennyiben jelentenek előre- vagy visszalépést a nyelvi normák 
kialakítása szempontjából. A különböző típusokból a legjellemzőbbeket 
részletesebben is bemutatom, ki térve az anyag feldolgozásának .módsze-
rére is. Feldolgozásomban a fő szempont: az egyes korszakok nyelvtan-
könyvei anyagukban, módszerükben mennyiben igazodtak a kor társa-
dalmi szükségletéhez, az iskola munkájához. A gazdaságosság szempontja 
vezetett abban, hogy rövidebb elemzését ad tam azoknak a munkáknak, 
amelyekről már .külön méltatás nemrégiben megjelent. 

I. A latin grammatikák kora 
(1539 - a XVIII. sz. végéig) 

Az első hivatalos tan terv hazánkban 1869-ben jelent meg [2]. Ter-
mészetes azonban, hogy már ezt megelőzően is láttak napvilágot nyelv-
tankönyvek, amelyek ugyan nem hivatalos tanterv előírása nyomán, ha-

*Régebbi nyelvtan,könyveink eredeti helyesírását (hangjelölését) nyomdatechnikai okokból 
nam tudtam követni. 
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nem inkább az iskolák gyakorlatához igazodva rögzítették az iskolákban 
megtanítandó anyagot ; képet adnak tehát a megfelelő kor tantárgyi kö-
vetelményeiről, sőt gyakran módszereiről is. 

Első nyelvtanaink abból a célból készültek, hogy megkönnyítsék a 
latin nyelv tanulását . Mivel a latin nyelv megértéséhez szükség volt az 
anyanyelv a lapjainak ismeretére, így f igyelembe kellett venni az anya-
nyelv rendszerét is. így jönnek létre lassan a latin grammat ikák mellett 
a vulgáris (anyanyelvi) nyelvtanok; ez a természetes oka a kétnyelvű 
grammatikák keletkezésének. A magyar nyelvtanirodalom első műve is 
ilyen kétnyelvű g rammat ika : Sylvester János Grammatica Hungarolatina 
c. munkája [3]. Balázs János meggyőzően bizonyítja, hogy bár vannak, 
akik szerint már Sylvester előtt is tör téntek kísérletek magyar nyelvtan 
megteremtésére (így pl. állítólag Janus Pannonius is írt egy magyar 
nyelvtant), ezeket a bizonyítatlan feltételezéseket mellőzve el kell fogad-
nunk, hogy első nye lv tanunka t Sylvester alkotta meg [4]. 

Sylvesterről szóló munká jában Balázs János jelentőségéhez méltó 
részletességgel elemzi a Grammatica Hungarolat inát [5], Ez a grammatika 
humanista mintára készült, és szerzője a taní tóknak szánta, annak elle-
nére, hogy ajánlólevele a tanuló i f júságnak szólt. Ebben a korban még 
az ókori min ták nyomán kétféle grammat ika volt használatban: egy 
elemi fokú a tanulók részére, amelyben kérdések és feleletek váltogatták 
egymást, és egy magasabb fokú, részletesebb, a nagyobb diákok és az 
oktatók számára. Ebben az utóbbi t ípusban több volt a szabály és a 
példa. Ez a két típus volt használatban nemcsak az ókorban, hanem az 
egész középkoron át, még a humanisták is ilyen elképzelés alapján dolgoz-
tak. Nyilvánvaló, hogy ha tásuk érezhető Sylvester munká j án is, főképp 
Melanchtoné, mint azt Turóczi-Trostler is k imuta t ja tanulmányában [6]. 

A latin nyelvtan mellet t Sylvesternek a magyar nyelv nyelvtanával 
is foglalkoznia kellett, mivel számba akar ta venni a latin és a magyar 
nyelv eltérő szerkezeteit. így természetesen jutott el a magyar nyelv 
belső szerkezetének felismeréséig [7], „Sylvester nem csak magyar, vagy 
csak latin, hanem műve címének és egész tar ta lmának tanúsága szerint is 
— latin és magyar g rammat iká t ír t" [7], 

Mit tar t Sylvester célnak, miért tanít g rammat iká t? A grammatika 
megtanít a szavak közti különbségre, a szavak egybeszerkesztésének tu -
dományára. Hogy idáig eljussunk, meg kell ismernünk a betűket, a szó-
tagokat és eseteket, mer t ezek nélkül az ismeretek nélkül sem írni, sem 
beszélni helyesen nem tudunk. Munkájában a következő témaköröket dol-
gozza fel a klasszikus és a humanista grammatikusok min tá já ra : or-
thographia, prosodia, etymologia. syntaxis. 

Sylvester nyelvtanának, az első magyar nyelvtannak egész gondolat-
menete is bizonyí t ja : ,,a magyar szellem a XVII. sz.-ban a magyar nyel-
vészeti eszszék területén nagy éleslátást és mélyreható gondolkodást f e j -
tett ki" [9], 

Sylvester János m u n k á j a után viszonylag hosszú idő után. 1610-ben 
jelent meg hazánkban a következő nyelvtankönyv: Szenczi Molnár Albert : 
Novae grammaticae Ungaricae libri duo [10], Az első könyv a hangokkal 
és betűkkel, a szavakkal és ragozásokkal foglalkozik, a második kötet 
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a syntaxissal. Bevezetőjében a szerző elmondja, hogy mivel Európa-szerte 
foglalkoznak az anyanyelvek nyelvtanával, illő, hogy a magyar nyelv 
nyelvtanával is foglalkozzunk (Praefatio.) Részletes nyelvtanában — mint 
előadja — a görög és a latin grammatikák alapjáról indul, de ő is lénye-
ges megfigyeléseket közöl a magyar nyelv sajátságairól is. A hangtani 
részben a magyar hangok kiejtési sajátságait vizsgálva azokat olasz, 
francia, német, héber, cseh, lengyel megfelelőkkel veti össze. (Caput I. 
De liter is.) 

A névszóragozásban is megtaláljuk a megfelelő latin mintát is a 
magyar szóalak mellett. 

Paradigma 

SINGVLARIS 

N. V. Eke, aratru n, Szőlő, uva, vinea, Téy, lac, 
G. Ekéje, aratri, Bölöjé, uvae, téyé, lactis, 
D. ekénec, aratro, ßölönec, uvae, téynec, lacti, 
Ac. ekét, aratrum, ßölöt, uvam, teyet, lacte, 
M. ekévé, in aratrum, ßölöve, in uvam, téyjé, in lac, 
Ab. ekétől, ab aratro, ßölötöl, ab uva, téytöl, a lacte, 

A két nyelv párhuzamos tárgyalását jól mutat ja pl., hogy Szenczí 
Molnár beszél a névszóknál nemekről, de tekintettel van a magyar nyelv 
sajátos jellegére is. Megállapítja, hogy a mellékneveknek csak egy alakjuk 
van a latintól eltérően, vagy hogy a magyarban az é birtokjel a latin 
genitivus helyett állhat, és ilyen esetben bármelyik deklinációhoz tartoz-
hat maga a szó: ,,Voces possessivae, quas pro genitivo posuimus in para-
digmatis, etsi é habeant in finali, suas tamen quaelibet declinationes 
sequuntur in flexione, ut Masé, alius: masénac, másétól. Jánosé, Johannis, 
Jánosénac, Jánosétól; et emberé, hominis, emberénec, emberétől; Peteré, 
Petri, Peterénec, Peterétöl." (Caput XIV.) 

Nem marad el azonban a némettel való összevetés sem: az igék ere-
detéről szólva megállapítja, hogy vannak olyan latin eredetű igéink, ame-
lyeket ál képzővel képezünk, s amelyeknek a németben iren képzővel 
képzett alakja van: Verba porro a Latinis deducta (quae Germani per iren 
efferunt , ut : disputiren, jubiliren), Ungari formánt per ál, ut formál, for-
mat: disputál, diétái, orál, declámál, cantál, prédikál, vexál, plántál, próbál, 
etc." (Caput XXVIII.) 

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy megállapításait igen sok példával 
támasztja alá. 

Mondattanában példatárul sok közmondást is idéz. A nyelvhelyességi 
megjegyzések mellett, melyeket Anomália címen közöl a fejezetek végén, 
gondja van tehát a szép stílusra való nevelésre is. 

Mindezeken a tartalmi vonatkozásokon túl különös figyelmet érdemel 
a Praefatiónak az a részlete, amelyben a szerző elmondja, hogy feladatá-
nak tekinti, hogy a szótár és a zsoltároskönyv után anyanyelve szabályait 
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is összefoglalja, megállapításait példákkal támasztva alá. (Mihi i taque 
Ipsius Celsitudo elementer demandavit , u t l inguam pátriám, quam Dictio-
narii et Psal tern editione excolere tentassem, etiarn praeceptis Gramma-
ticis, quoad ejus fieri possit, brevibus includerem, et praecepta exemplis 
perspicuis illustrerem.)* 

Ugyancsak tág látókörrel , sok szempontot véve figyelembe készíti el 
nyelvtanát Geleji Katona István 1645-ben. Külön érdeme, hogy munká já t 
magyarul írta meg annak ellenére, hogy korának nyelvtanírói latinul 
dolgoztak. Magyar Grammatikátskájában [11] nyí l tan és világosan meg-
mondja, mi indította m ű v e megírására: főképpen a megromlott í rásformán 
szeretne segíteni: ,, . . . t sak nem menyi Magyar vagyon, meg a 'nyi modon 
ír. A szollásban-is sok r u t illetlenségek vágynák, mellyek-is ez okból szár-
maztak, hogy senki a' szóknak tula jdonságukat fel nem keresi, . . . hanem 
tsak kiki a' mint t se tsemö korában szoUini tanul t , öreg-korában-is úgy 
szoll; mely miatt ez az ékes, és bölts nyelv igen meg-otrombúlt , és el-
parasztult ." Ez vezette őt arra, hogy felkeresse „mind az írásnak, s' mind 
a' szollásnak igaz őszinte való m ó d j á t . . ." (A' kegyes olvasokhoz). — N e m 
szándékozott teljes rendszer t összeállítani, mint ez már művének teljes 
címéből is kitűnik. 

Geleji Katona m u n k á j a 2 nagy részre oszlik: I. Az igaz magyar Írás-
nak Módja felöl való egy-néhány legválogatottabb Observatiotskák. Műve 
II. részében fontos nyelvhelyességi szabályokat rögzít : Az igaz magyarán 
szollásnak módja felöl való néhány leg-meg-jegyeztetendöbb observa-
tiotskák. 

Figyelmeztet a helyes magyar szóhasználatra pl. azoknál a szavaknál, 
amelyeket a latin többesben, a magya r egyes számban használ (XIV.), 
helyteleníti a birtokos szerkezet „éktelen pleonasmus"-át ; pl. az ilyen 
szerkezet: „Az Is tennek az ö jo-volta" helyesen így hangzik: „Az Istennek 
jo-volta." Ez a f a j t a szerkesztés „otsmányság!" De másféle szerkezetben is 
találunk „rut szó-szaporittatást", pl. „E'benis neminémü superf lui tas lát-
tatik lenni: Essö esik; holott az esö a'nyit téBen, min t : esö. Egy szóval 
azért esöziknek m o n d a t h a t n é k . . . Igen el kell távoztatni, a 'menyire lehet, 
azt-is, hogy azon egy szó közel egy-máshoz ne repetaltassék, hanem va-
rialtassék, változtat tassék". (XVII.) 

Utal tájnyelvi sajátságokra (XXXI—XXXII.) , a köznyelvben is külön-
böző nyelvi formákra {XXXIII.). 

Geleji Katona igen jelentős ú t törő munkát végzett kis könyvecskéjé-
nek közreadásával. Ha vannak is ma már naivnak ható megállapításai (kü-
lönösen a szófejtéseiben, pl. káposz ta^kapa hozta stb. (XII.), igen sok meg-
állapítása helytálló, és megszívlelendő a ma nyelvművelői számára is. 
(Megjegyzi pl.: ,, . . .ha vagyon más alkalmatos szokott szó, nem kell u j ja t 
formálni" . XXXVI.). Különös ér téke munkájának , hogy a magyar nyelv 
sajátságai alapján á l lapí t ja meg tételeit , tekintet nélkül arra, hogy egy-
egy jelenségnek van-e latin példája, vagy esetleg más a törvényszerűség 
a magyarban és a la t inban is. 

Egy évtizeddel Gelej i Katona nyelvtankönyvének megjelenése után 
ú jabb magyar nyelv tan lát napvilágot: Komáromi Csipkés György nyelv-
tana [12]. Mint latin nyelvű előszavában írja, tud róla, hogy már Szenczi 
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Molnár és Geleji is í r tak magyar grammatikát , de bár Szenczi Molnárét 
már látta is valamikor, nem ismeri ezt a két művet. így mindazt, amit ír, 
sa já t elgondolása szerint ír ja. 

A bevezető részben (Hungáriáé I l lustratae Prolegomena) a magyar 
hangokról szól, ma jd az első könyvben a névszókról í r : (Liber pr imvs de 
nomine), a második könyvben az igéket (Liber secvndvs de verbis), a har -
madik könyvben a határozószókat tárgyal ja (Liber ter t ivs de particvlis), 
ide sorolja a határozószőkat és a kötőszókat. Mondanivalóját pontokba fog-
lalja. A jelenségek rendszerezésében elődeihez hasonlóan tekintet tel van 
a nyelvhelyességi vonatkozásokra is. Felhívja a f igyelmet pl. arra, hogy 
a könnyebb kiejtés kedvéért a t végű igéknél a t kieshet, helyesen: sze-
ressed v. szeresd, és nem szeressed vagy szeretsd (. . . in pronunciando 
facilitatis causa, u t festem, dicimus fessed, fessem, non festsed, festsem. — 
De a jóhangzás kedvéér t magánhangzó is kieshet, haragszom a haraguszom 
helyett . 

Dicséri a magyar nyelv bőségét, és áll í tásának igazolására a ver igé-
nek 80 alakját ad ja — latin értelmezéssel: verek, verhetek, verem, verhe-
tem, verlek, verhetlek, veretem, verethetem, veretek, verethetek, veretlek, 
verethetlek, veretem, verethetem, veretem, veret tetem, verethetem, vere t -
hettetem, veretek, verettetek, verethetek, verettetek, verethetek, vere t te t -
hetek, veretlek, verettetlek, verethetlek, veret tethetlek, verődöm, verőd-
hetem, verődtetem, verődtethetem, verődtetem, verődtethetem, verődtetek, 
verődtethetek, verődtetlek, verődtethet lek stb. 

Jelentős eredménye a század nyelvtanirodalmának Pereszlényi Pál 
Grammat iká ja 1682-ből [13]. A szerző fontosnak t a r t j a a magyar nyelvnek 
szabályokba való foglalását. A magyar nyelv megtanulása ugyanis nehéz, 
hiszen pl. három igealak él egymás mellet t : tanítok, tanítlak, tanítom, 
vagy szeretek, szeretlek, szeretem. Ezeket az alakokat pedig nem lehet 
keverni, tudni kell, mikor melyik a helyes. — Pereszlényi műve első 
részében a névszókról szól (de az I. fe jezetben beszél a betűkről, hangok-
ról és kiej tésükről is) a második részben a névmásokról és a névszórago-
zásról közöl szabályokat, a harmadik részben az igék és ragozásuk, a ne-
gyedik részben a syntaxis kap helyet. — A latin grammatika hatását m u -
ta t ja nála is, hogy beszél nyelvtani nemekről, és a latin declinátiók és con-
iugatiók min tá já ra ragozza a magyar szavakat is. A latin grammatika 
rendszerére alapoz, de pl. a birtokviszony kifejezési lehetőségeinek vizsgá-
latakor megjegyzi: itt különösen megmutatkozik a magyar nyelv sajátsága 
(Hic pulchra et difficilis Vngaricae linguae proprietas occurit) (Pars II. 
Caput III.). 

Pereszlényi nyelvtana szinte anyaghalmazzá duzzadt a sokféle fe l -
sorolás következtében. Mint ikora többi nyelvtanírója, a névszók ragozásá-
nak vizsgálatakor ő sem a szó hangrendje a lap ján keresi a végződést (-nak 
vagy -nek, -a vagy -e), hanem a szó végső hangzójához igazodik. — Mégis 
igen jelentős munka ez, és különösen jól bizonyítja az első nyelvtanok 
jelentőségét a normák kialakításában az a fejezete, amelyben a szerző 
sorra veszi mindazokat a kiej tési sajátosságokat, amelyek szokásossá 
váltak már a magyar nyelvben is. (. . . hoc apud Vngaros etiam in sermone 
ccmmuni u suvenit.) (Pars III. Appendix de Metaplasmo.) 
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433 VI. — PAVLI PERESZLÉNYI 

V. Ol vájtunk, olv» Cm to!;, olvaft^k vei anak volna. 
Legifíemu s, legilfetis, legiffent. 

Futurum formatur ab 

Cum hogy Olvaffak, olvafs, olvaffon. 

V t L e g a m , ^ S ^ l e 8 a t 

Olvafjunky olvaffatok, olvaffanak. 
Alias cum utinam uteris pro eo Futuro 

Vajha olvafnék. 
Coniunctivi modi tempus praefens 

N. S. Mikor olvaffak, olvafs, olvaffon. 
Cum Legam, legas, legat. 
Mikor olv afiínk, olvaffatok, olvaffanak. 

Pro hoc Praefenti Coniunctivi 
V. g. Quid me turbas cum fcribam 

Praeteritum imperfectum 
Mikor Olvafnék, olvafnál, olvaf na. 

Cum Legerem, legeres, legeret. 
Mikor Olvafnánk, olvafnátok, olvaf iának. 

Cum Legeremus; legeretis, legerent. 
Praeteritum 

Olvaßam légyen, olvaf tál légyen, olvafot légyen. 
Cum legerim, legeris, legerit. 

Olvaftxink légyen, olvaftotok légyen, olvaftak, vel 
olvaftanak légyen. 

Sic habet Loptunk légyen. Gen. 44. 8. 
Praeteritum 

Mikor Olvaf tarn vólna, olvaf tál vőlna, olvafot vólna. 
Cum Legiffem, legtffes, legiffet. 

Mikor Olvaftúnk vólna,olvaf tat ok vőlna, olvaftak volna. 
Cum LegiíTemus, legiffetis, legiffent. 

Futurum. 
Mikor Olvaf an Jok, olvafandafz. o leaf un</. 

Cum Legero. legeris, legerit. 
Pereszlényi Pál nyelvtanából. Az igeragozásban minta: a latin coniugatio 
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Értéke a könyvnek az is, hogy végül Praxis címen a gyakorlati fel-
használásra is útmutatást ad, és hogy megállapításait irodalmi példákkal 
igazolja. 

1686-ban jelent meg Kövesdi Pál Elemento Linguae Hungaricae c. 
munkája [14]. Mint az olvasónak szóló ajánlása mutatja, a könyv egyaránt 
szól a tanítónak és a tanulónak (Kirem azért az kegyes Tanitó vagy Tanuló 
Olvasót, ezen csekély munkámat, tülem vegye kedvesen .. .) 

Munkája megírásával az volt a célja Kövesdinek, hogy a magyar 
nyelv tanulását megkönnyítse. 

A magyar hangok felsorolásánál azok képzési sajátságaira is felhívja 
a figyelmet (c: sequente vocali, ut et praecedente, sonat duriter, ut k sed 

Kövesdi Pál nyelvtana. A kassai kiadás címlapja 
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seqernte e. i. soniat moll i ter , uti apud Latinos, u t : Cérna. — es ut et ts, 
sonat crasso sibilo.) A ragozási szabályok megállapításánál ő is a szavak 
végződését veszi a lapul lat in mintára , éppen úgy, mint Pereszlényi. — 
Munkája második része syntaxis, ahol azokat a nyelvi formákat szedi 
sorba, amelyekben a magyar nyelv a latintól különbözik (De syntaxi, in 
quan tum Constructio Hungarica discedit a Latina). 

A Magyar Grammat iká tská t 1695-ben követi ú jabb magyar nyelvű 
munka : Szőnyi Nagy István Magyar oskolája [15]. Jellegében egészen más 
munka, mint az eddigiek: elsősorban gyakorlati, felnőtteket akar meg-
tanítani az írás-olvasás tudományára . 

Szőnyi Nagy István az előszóban elmondja, m i vezette műve megírá-
sára: a nemzet romlásának egyik fő oka „a' köz népnek tudatlansága". 
Ezért legyünk raj ta , hogy legyenek mindenüt t „magyar oskolák". Meg-
győző hit tel szól a tanulás fontosságáról, hangoztat ja a nők tanulásának 
jelentőségét, sőt még a r ra is felfigyel, hogy „némelly Czigányok is vannak, 
kik e' tainúlásának édesedvén szépen olvasnák, némelly ek imák- i s . " Fel-
hívja a figyelmet a gyakorlás fontosságára: „Mindenik Tanúlónak kezében 
légyen e' könyvetske, és mihelyt a' Táblán tsak egy betűt megmutatsz is, 
hogy megesmér je fo rmájá ró l 's nevéről , m ind já r t azon egy betűt praxisra 
kell vinni . . . " Ezután 12 óra anyagára osztva sorra veszi a magánhang-
zókat, a mássalhangzókat, a szótagokat. Útbaigazítást ad a módszerre, 
a gyakorlásra is. Az elemzést így végezteti : 

Ebben a ' szóban, A tyánk : 
1. Hány Vocális vagyon? Ket tő : a, á. 
2. A' két a á között hány Consonánsok? Egy: ty. 
3. A' két Vocális a á között mellyikhez ha jo l? Az utánna 

valóhoz: tyánk. 
4. Hát az első a? Maga tsinál egy syllabát. 
5. A' második á - n a k tisalk előtte van-é Consománs? 

Utánna-is vagyon. 
6. Hány Consonáns követi há tú i? Kettő: rak. 
7. Mint kell k imondani : tyánk. 

így a' többit-is. 

Az első magyar nyelvtanok különösen fontosak nyelvünk tör téneté-
ben. Jelentősek, mivel értékes adatokat közölnek saját koruk nyelválla-
potáról. Emellett azzal, hogy rögzítík a nyelvhasználat szabályait a XVII. 
század még ingadozó nyelvhasználatában, elősegítik az egységes normák 
kialakulását és el ter jedését . A latin grammat ika hatásától ugyan még nem 
szabadultak meg, de már megfigyelték, számbavették nyelvünk jellegze-
tességeit, és a nyelvi normák megállapítása mellett nyelvhelyességi és 
stilisztikai megjegyzéseket is tet tek. Jelentőségük tehát igen nagy nyelv-
történeti szempontból, de még fontosabb, hogy a nyelvi egységesítés elő-
mozdításában igen fontos szerepet töltöttek be. 

Balázs János m á r említett t anu lmányában kimutatta, hogy Sylvester 
g rammat iká jában tudatosan törekedet t az egységesítésre a helyesírás sza-
bályozásával, a helyes kiejtés szabályainak rögzítésével; a szókincs bizo-
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nyos fokú rögzítésére (mikor egyes neologizmusokat az irodalmi nyelv 
szempontjából helytelennek ítélt), s végül a nyelvtani elemek használatá-
nak szabályozására is volt gondja. 

Mindezt azonban — mint az idézett részek mu ta t j ák — első nyelv-
taníróinkról szinte kivétel nélkül e lmondhat juk. 

Geleji Katona István munká j a kivételével latin nyelven írták meg szer-
zőik XVII. sz.-i nyelvtankönyveinket , és bár még a XVIII. sz. végén is talá-
lunk latin nyelvű magyar g rammat iká t (sőt Gubernáth Antal Inst i tut iója 
1803-ból való), a XVIII. sz.-tól már tért hódítanak a magyar nyelvű nyelv-
tanok is. 

II. A magyar nyelvű nyelvtanirodalom kialakulása 
(A XVIII. sz. elejétől a reformkorig, 1825-ig) 

A XVII. sz. jelentős munkáinak megjelenése u tán a XVIII. sz. első 
felében szinte teljesen holtpontra jutot t a nyelvtanirodalom művelése: 
ebben az időszakban egyetlen jelentős munka sem látott napvilágot. 

A század második felében is csak kisebb jelentőségű munkák kerültek 
kiadásra: így Adami Mihály és Klein Efra im latinul írt magyar nyelvtana. 

Adami Mihály Institutiones grammaticae Hungaricae c. munká já t 
Bécsben adta k i 1761-ben. Az előző évben már megjelentetet t egy magyar 
nyelvtant németek számára [16]. Ez a tény azt muta t ja , hogy könyvét az 
idegen nyelv tanulásának megkönnyítése céljából írta. — Klein Efraim 
Specimen enucleatoris grammaticae Hungaricae c. munká ja 2 kiadásban 
volt használatban: 1776-ban jelent meg az első, 1792-ben a második ki-
adása [17]. Klein Efra im a kassai evangélikus iskola rektora volt, és mivel 
más, az iskolai oktatást is segítő munká ja is maradt ránk [18], valószínű, 
hogy ezt a nyelvtant is iskolai célra írta. 

Nyilván ez a hosszú pangási időszak és a magyarnyelvűség igénye 
magyarázza, hogy amikor 1781-ben megjelent egy magyar nyelvű gram-
matika, az gyors egymásutánban 11 kiadásban te r jed t el. Ez a f igyelemre 
méltó m u n k a : Magyar Grammatica vagy-is a' haza' nyelvnek gyiikeres 
megtanulására való intézet ugyan a' magyar nemzeti oskolák számára [19]. 
Fináczy szerint ez a nyelvtan tula jdonképpen Bél Mátyás könyvének át-
dolgozása [20], Mint a cím maga is utal rá, iskolai célokra készült, a ma-
gyarul tanulni kezdők számára. Ezért érthető, hogy az első oldalakon 
a szakszavakat és magyarázatukat ad ja : „Előadása és la js t roma az ú j jan 
magyaráztatot t szóknak." Jellemző a korra, hogy a szavaknak német és 
latin értelmezését közli, pl.: 

Állatos Név. Hauptwort . Nomen substant ivum. 
Beszéd részetskéi Redetheilen Part iculae stb. 

Az anyag feldolgozását a szerző a szótannal kezdte. A nyelvtani rend-
szer felállításánál még mindig a latin grammatikát ve t te alapul, és mint 
a XVII. sz. tankönyveiben, még itt kétféle „szómásoltatás" (declinatio) 
alapján rendszerezi a magyar szavakat: „a' szómásoltatás az pedig kétféle 
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az adakozó esetnek különbsége szerint. Azok a' nevek tartoznak az első 
szómásolatra, mellyeknelk adakozó esetek nakba mégyen ki az egyes 
számban. 

Ide tartoznak mind azok a' nevek, mellyekben a' nevező esetnek 
utolsó tetemében a, o, u vagyon; p. o. Kosár, der Korb, kosárnak" stb. 
(12. o.) 

Nem jut el tehát még ennek a századnak a végéig sem a nyelvtan-
irodalom odáig, hogy fölismerje a magyar nyelvnek a latintól eltérő sajá-
tos jellegét. Nem a hangrend alapján különíti el pl. az egyes szócsopor-
tokat, hanem még mindig latin mintára a szóvégi mássalhangzók alapján, 
mint az előző század nyelvtanírói is tették. 

Világosan muta t ja a latin grammatikai formula alkalmazását ragozási 
táblázata: 

Példázattya az első szómásolásnak: 

Egyes szám 
Nevező eset. Ez akár hogy mennyen 
ki mind egy, tsak hogy a, o, u, e, i 
legyen az utolsó szóteltemben. 
Nemző eset é 
Adakozó eset nak 
Vádoló eset t, at, ot, ut 
Szóllitó eset mint a' nevező eset 
Ragadozó eset tói, túl, ról, rúl 
ban, ba, ból, búi, val. 

Többes szám 
Nevező eset, ak, ok. 

Nemző eset é 
Adakozó eset nak 
Vádoló eset t, at, ot, ut 
Szóllitó eset mint a' nevező eset 
Ragadozó eset tói, túl, ról, rúl, • 
ban, ba, ból, búi, val. 

Érdekes megfigyelnünk a könyv történetét is. Az 1781-es első kiadás 
címlapján Magyar Grammatica szerepel, és az ü jele ('u (gyeukeres). A ki-
adás évszáma római számmal van jelölve, és a könyvben még találunk egy 
latin nyelvű engedélyezést (Nos Maria Theresia . . .). 

A második, 1788-as kiadás címlapján az ü jeleként ü szerepel (gyü-
keres), az évszám arab számmal van jelölve. Hiányzik a kötetből a latin 
nyelvű ajánlás. — Az 1792-es 3. kiadás címlapjára magyaros írásformában 
került fel a Grammatika szó, és magyarul szerepel az engedélyezés (Ö csá-
szári és királyi felsége . . . stb.). Lassú, de legalább külsőségekben mégis 
magyarosodást mutató folyamatot jelez ez. 

A grammatika végén magyar—német szótári rész van, ezt követi egy 
igen figyelemre méltó szólásgyűjtemény, majd közpélda-beszédek (köz-
mondásgyűjtemény) adják a következő fejezet anyagát. Néhány levélminta 
zárja a kötetet. 

A kötet tar ta lmának alaposabb vizsgálata megmutat ja : egy évszázad 
távolából sem sokban jelent haladást ez a grammatika. Célja még mindig 
csak annyi, hogy segítse az idegen nyelv tanulását, bár itt már nem any-
nyira a latinra, mint inkább a németre gondol a szerző. Úgy mondhatnánk, 
hogy a latin a minta, a német a cél. — Feldolgozásmódjában meglehetősen 
száraz, mechanikus. 
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Ekkoriban a helyesírás kérdéseivel foglalkozó irodalom is jelentős 
munkával gyarapszik: 1780-ban megjelenik Révai Miklós Ortográfiája [21]. 
Bár művét az iskolák számára írta, tárgyalásmódjánál fogva iskolai taní-
tásra nehezen volt alkalmazható. 

A XVIII. sz. utolsó évtizedében teljes erővel folyt már a harc a m a -
gyar nyelv jogaiért. Felismerték, hogy a helyes és szép nyelvhasználathoz 
szükséges a magyar nyelv alapos ismerete, ezért minél sürgősebben egy jó 
magyar grammat iká t kellene szerkeszteni [22], 

A jó magyar grammat ika megszerkesztése már valóban társadalmi 
igénnyé vált, annál is inkább, mer t lassan megindult a latin tanítási 
nyelv visszaszorítása. Sem a tanítás anyaga nem volt azonban tisztázva, 
sem megfelelő tankönyv nem állt rendelkezésre. A korszak helyzetét 
jellemzően m u t a t j a Dayka Gábor példája. Daykát 1792-ben kinevezték 
Lőcsére tanárnak. Ekkor látta, hogy mennyire nehéz, sőt szinte lehetetlen 
eredményes munká t végezni: a tanárnak nincs utasítása, mely szerint 
taníthat , a tanulóknak nincs könyvük, amelyből a magyar t tanulhatnák. 
A tanulók nagy része tót- és németa jkú volt. Dayka az első osztályban 
így három nyelven kényszerült tanítani a magyar t : magyarul , tótul és 
németül [23]. 

A század végéin Benyák Bernát, a magyar tanítási nyelv buzgó 
apostola is sürgeti a jó tankönyveket , de előbb rendezni kívánja a taní-
tandó anyagot. 

Ez a különben nemes és tágabb látókört feltételező vélemény azon-
ban nem volt egyöntetű. Voltak olyanok, akik t i l takoztak az egységes 
tanterv és az egységes tankönyv ellen. így pl. Kovachich Márton panasz-
kodik amiatt, hogy a tanár kezét megköti a tankönyv [24]. Hasonlókép-
pen vélekedik Tichy István, aki szintén tiltakozik az ellen, hogy a ta-
nárokat géppé alacsonyítsák le. Szerinte az olyan ember, aki kínos pon-
tossággal az előírt tankönyvet követi, s egy jottát sem mer belőle ki-
hagyni, nem méltó a tudós és a professzor címre. Az ilyen eljárás csak 
a tunya és gyenge elméknek való. A professzornak az a hivatása, hogy 
maga elmélkedjék, kutasson, s ennek a munkának eredményeit közölje, 
de nem követheti szajkó módjára , gépiesen a mások gondolatait. Elvisel-
hetetlen kényszer olyan ember számára, aki maga gondolkodni és kuta tn i 
képes, szolgai módon mások nyomában járni. Az nem érv, hogy az állam-
nak tudnia kell, mit taní tanak nyilvánosan. Erre az is elég, ha a tanár 
időnként jelentést tesz a tárgyalt anyagról. Különben is, ha egy tankönyv 
kötelezően elő van írva, biztosíték-e ez arra, hogy a tanár emellett mást 
is nem ad elő? [25], 

Az ilyesféle meglehetősen túlzó álláspont ellenére is egyre többen 
érezték szükségét egy jó magyar grammatikának. Éppen ezért 1790-ben 
az első illusztrált magyar hírlap, a Hadi és Más Nevezetes Történetek 
c. politikai lap szerkesztői, Görög Demeter és Kerekes Sámuel pályázatot 
hirdet tek meg egy jó magyar grammatika írására, hogy nyelvünk gya-
rapodását előmozdítsák, és siettessék virágzását. Másfél esztendő alat t 
4 pályamunka érkezett be, és később még egy ötödiket is kaptak. A be-
érkezett munkákat Erdélybe küldték, megítéltetés végett, ,,a' Kolosvári és 
a ' Nagy-Enyedi Fő Oskolákbéli Tudós Professzorokhoz, kik a' Nemzet ' 
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javáért hozzájok intézett kérésünket örömmel fogadták, 's édes köteles-
ségeknek tartották annak tellyesitését". (Bévezetés.) Mivel magyarországi 
tudósokkal is meg akarták bíráltatni a beérkezett munkákat, elküldték 
a kéziratokat Debrecenbe, ahol a „Tudós ítélők" egyet alkottak a több 
munkából. így jött létre és jelent meg 1795-ben a Debreceni Gramma-
tika [26], 

A munka kiadását a szerzők már azért is igen fontosnak tartották, 
mivel a magyarok „ékeskedni akarvánn" az idegen nemzetbéliek előtt, 
úgy megtanulták az idegen nyelveket, hogy „ . . . ha tsupa Magyarok 
voltak is, Magyar szó nem hallatott, hanem a Német, Olasz, Frantzia 
beszéd harangozott mindenfelé". (Előljáró beszéd.) Egy idő óta azonban 
„valamennyire lábra kezdett kapni Hazánkbann a Magyar Nyelv; és nem 
tsak elkezdették azt a Magyarok nem szégyenleni, hanem kezdettek is 
igyekezni annak nagyobb tökélletességére". Éppen emiatt ú j bajok je-
lentkeztek, amelyek nyelvünk ékesítése helyett „annak rútitására 's ron-
tására szolgáltak". Ilyen a szükségtelen és helytelen ú j szavak alkotása. 

Még más nehézségek is jelentkeznek a nyelv használatában. Éppen 
ezért szükséges egy olyan grammatika, mely „Nyelvünk természeti tulaj-
donságit, fundamentumosan kifejtegetné . . ." (XXIII. o.; 

Mégis megpróbálják útnak bocsátani a szerzők ezt a grammatikát. 
Céljukat világosan megjelölik: „ . . . a Nyelvbenn már benne lévő válto-
zásoknak, és minéműségeknek okait és kútfejeit, igyekeztük világosságra 
hozni ;s meghatározni . . ." (XXVIII. o.) 

A Debreceni Grammatika írói anyagukat XII. „tzikkelyben" tárgyal-
ják; a cikkelyek végén a Mesterség-szók Laistroma, vagyis a szakszavak 
jegyzéke található, ma jd befejezésül egy Toldalék a szók származtatá-
sáról. 

A Debreceni Grammatika sokat vitatott és emlegetett nyelvtanköny-
vünk. A nyelvújítók tel jes egészében elítélték merev, a nyelvi változá-
sok lehetőségét tagadó álláspontja miatt. Kétségtelen, hogy ezzel a szem-
lélettel valóban elmaradt korától, javára kell azonban írnunk, hogy igyek-
szik a latin és német nyelv sajátosságaival szemben a magyar nyelv sajá-
tosságait rögzíteni. így pl. kimondja, hogy a magyarban nincs nyelvtani 
nem (XXVII. §), hogy „a Magyarbann a Hatodik Ejtés, mindenkor vala-
melly Előlutólj áróval szökött megkészülni; még pedig nem tsak ezekkel: 
tói, tői, hanem e következőkkel is: val, vei, ról, ről, túl, tűi, ból, bői, 
által, bann, benn, on, en, vagy nn" stb. És kimondja: „Majd alább ki fog 
tetszeni, melly nagy légyen a külömbség a Deákok' és más Napnyúgoti 
Nyelvek' Ejtései között" (XXX. §). Rögzíti azt is, hogy „Ez a különös 
és egy Nyelvel sem köz tulajdonsága vagyon Nyelvünknek, hogy minden 
igaz Magyar Szavainkbann vagy tsak tsupa kemény, vagy tsak tsupa 
Gyenge Magábannhangzók találtatnak" (CX. §). 

Nyelvhelyességi megjegyzéseiben is a magyar nyelv jellegére van 
tekintettel, pl. megállapítja, hogy ha több névszó kerül egymás mellé, 
akkor csak az utolsót kell „ejtegetni", pl. fák', füvek ' és virágok' magva. 
(XXXVIII. §). 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy teljesen sikerült elszakadnia 
a latin nyelvszemlélettől (pl. megkülönböztet vocativust is), de legalább 
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látta, hogy a két nyelv jellege különböző, és cél jának a magyar gramma-
tika megírását tekintet te . 

A Debreceni Grammat ika egyik alapja Földi Jánosnak a munkája 
volt, melyben a szerző sok nyelvhelyességi szabályt rögzített . Német 
minták hatására hangoztatta, hogy a nyelvkönyvet kell a nyelvhez alkal-
mazni, nem pedig a nyelvet a nyelvkönyvhöz [27]. 

A pályázatra beérkezett munkák közül még külön f igyelmet érdemel 
Gyarmathy Sámuel „Okoskodva tanító Magyar Nyelvmestere" [28]. Mun-
kájá t nem tanulóknak szánta, az volt a célja, hogy a tanítók eligazodhas-
sanak , ,k éttség esk e dés ek'b e n ". 

A század utolsó évtizedében a magyar nyelv jogaiért vívott harc 
erősödését a fellendülő nyelvtanirodalom is mutatja. Az utolsó évtized-
ben több nyelvtankönyv jelent meg, mint a század első 90 évében ösz-
szesen. 

Andrád Sámuel ,,A magyar szóllásnak módjáró l" értekezik [29], Ro-
senbacher Ferenc „Kisdedekhez alkalmaztatott magyar grammat icá t" 
szerkeszt [30], Szenthe Pál Magyar oskolájának [31] első részében Ma-
gyar grammatikát ad, Pázmándi János Magyar g rammat iká já t [32] Böjthi 
Antal munká ja [33], ma jd a Pozsonyi Grammat ika követi [34], és zár ja 
a sort Vitkótzi Mátyás Három nyelvenn szólló rövid magyar grammati-
kája [35], 

Több latin nyelvű munka is megjelent még a század utolsó évtizedé-
ben is [36], 

Jellemző te rméke ennek a kornak Rosenbacher Ferenc Kisdedekhez 
alkalmazott magyar grammatikája. Katekizáló munka. A latin gram-
matika alapján állva 2 deklinációt különböztet meg, de ezt a 2 declina-
tiót a magyar nyelv sajátságai alapján határol ja el magas- és mélyhang-
rendűre. Mekülönböztet még ő is a szavak között fér f ias és asszonyi 
nemüeket (33. o.). Például latin írókat idéz, a kérdéseket magyarul teszi 
ugyan fel, de megjegyzi : „minden Kérdést deákul is k i - te t tem a' köny-
nyebb meg-értés véget t" . Figyelemre méltó megállapítása: „ . . . r ö v i d 
Példákkal, és Gyakorlásokkal minden Kérdést meg világosítottam, mer t 
Hosszas út a' Regula, rövid és Könnyű a' Példa". —• Érdekes keveredését 
muta t j a ez a munka a latin és a magyar grammat ika együttes tárgyalásá-
nak. Könnyű meglátni belőle, hogy milyen nagy nehézséget jelentett 
a kor írói számára a latintól, a hagyományoktól való elszakadás. 

Szenthe Pál is érezte, hogy nem könnyű munkára vállalkozott. Ép-
pen azért baráti közvetlenséggel fordult olvasójához: „Ha ez unalommal 
tellyes munka tetzik, tanúid belőle Magyar nyelvedet; ha nem tettzik, 
í r j jobbat, én örömest tamilok tőled". (7—8. o.) 

Böjthi Antal habozik a hagyományos latin és az ú j abb magyar fel-
dolgozás lehetősége között. Bevezetőjében elmondja, hogy munká já t elő-
ször latinul írta meg, azután fordítot ta le magyarra . Több magyarázat tal 
írta meg művét, mer t a kis gyermekek ,,a' Nemzeti Iskolában . . . csak 
annyi t tanúiha tnak a' Magyar Nyelvből, mint a' Szajkó a' fütyülésből". 
Célja a nyelv művelése. A nyelv csiszolását ,,a' Józan Okosságnak, a ' 
Nyelv Tulajdonságának és a' Vakar tabb Nyelvű Magyaroknak Törvényei 
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A XVIII. sz. utolsó évében kiadott Paradigma 

szerént. fo l ly t a s sák . . . " ,, Szabad a' mi szabad a' Poétának, tudgyuk", 
de a jó magyar szavakat neki sem szabad elrontania (298. o.). 

Kiemelkedő darabja az évtized termékének a Pozsonyi Grammatika, 
Szentgyörgyi István sárospataki professzor műve. Jelentősége, hogy tö-
rekszik az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására: rövid, világos meg-
határozásait példákkal támaszt ja alá. 

A kor latinul írt grammatikái nemcsak formájukban illetve nyel-
vükben őrzik a hagyományt, hanem tartalmukban is. Jellemző példája 
ennek a már korszerűtlenné vált régi minták késői leszármazottja: a Pa-
radigma, ez az 1799-ben Pozsonyban kiadott ragozásgyűjtemény (vö. a 
36. jegyzettel). 
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Gubernáth Antal még a XIX. sz.-ban is latinul írta meg nyelvtanát 
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feldolgozásában nem lép túl a 100 évvel azelőtti elgondolásokon. A 2. 
rész, a szintakszis a tanároknak szól, és nem a mondat tan szabályait 
aka r j a összefogni, hanem nyelvhelyességi kérdésekről szól, a magyaros 
kifejezéseket szedi csokorba. Sajá tos ellentmondás, hogy latin nyelven 
dicséri a magyar nyelv szépségeit, és latinul buzdít a „puriz-musra" (II. 4.), 
latinos kifejezések helyet t magyarosakat a jánl . Nemcsak latin szavak, 
kifejezések helyet t a j án l j a a magyar fo rmák használatát, hanem előre 
muta tó módszerrel gyakorló szövegeket is közöl, a szöveg helytelen for-
má ja mellett a helyes megoldást is adva: 

Tegnap .nagy solemmizálás Tegnap nagy ünneplés tarta-
celebráltatott, és igen sokan mor- tott és igen sokan sanyargat ták 
tificálták test jeiket . tes t j eiket. 

Értékes és f igyelemre méltó része Guberná th Antal nyelvtanának 
végén a szótári rész: szinonimaszótár, szólásgyűjtemény magyarázatok-
kal és közmondásgyűj temény igen gazdag anyaggal. 

1806-ban jelenik meg Révai Miklósnak Elaboratior Grammatica Hun-
garica c. munká ja [38], Ezek között a keretek között nincs lehetőség arra, 
hogy részletesen elemezzük, mennyiben lép túl ez a viszonylag nagy 
te r jedelmű munka az előző század latin nyelvtanain. Felépítésében majd-
nem azonos velük, a latin és a magyar nye lv tan szinte összeolvad. De 
igen alapos, részletező és elemző tárgyalásmódjában sok az önálló meg-
figyelés. Mint nagy elődjei, ő is kitér a helyes magyarság kérdéseire. 

Sok elméleti tétel t is rögzítő magyar nyelvű nyelvtankönyv a század 
első éveiből Ágoston Antal Magyar oskolája (1805) [39]. A szerző hosz-
szas elméleti fej tegetéseiből kitűnik, hogy egyrészt a nyelv károsodását 
lá t ja a nyelvi változás okban, (,,Az Anya Nyelvéket homályosítya, és ká-
rosítya a' sok idő. 23. §") — másrészt helyesen ismeri fel a nyelv bővü-
lési tendenciá já t : „Ha az ember most is oily sok esztendőkig élne, mint 
a' Vízözön előtt, vagy annaku tánna is jó darabb ideig, úgy kilki az egész 
Ny elvet meg t anői hatná . . . De . . . kitsoda az egész Magyarság közül, 
a' ki igazán mondhassa, hogy ő az egész Magyar Nyelvet tudgya?" (24. §). 
Megállapításai legtöbb esetben túlzóak, sokszor naivak és maradiak, ezért 
inkább visszafogó, mint e lőremutató munka. 

Különösen na ivak szómagyarázatai: 
A Fő fő? Persze, hiszen az ember f e j e gondokban fő. (Csak az a 

szerző dilemmája, hogy nemcsak emberfő van, hanem van lófő, sőt sza-
már fő is, az pedig gondokban soha nem fő. Szerinte így nyilván arra 
kell gondolnunk, hogy a vér a f e jben — míg az ember vagy állat él, fő 
— felemelkedik.) A Főd vagy Főid főd, mer t előbb-utóbb mindent beföd. 
— A Fűi fű i : de nem a tűztől, mint a kemence, hanem a beszédtől. 

A Hal hal-e? Ez nagy kérdés, mert a hal nem hal, hanem döglik. 
Ezek szerint a Hal nem akkor hal, mikor megdöglik, hanem éppen ellen-
kezőleg; akkor mikor él. A hal ugyanis azt jelenti, hogy a lélek elválik 
a testtől. A Hal is azért hal, mer t testének síkossága miat t mindentől 
könnyen megválik. 
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Az Ég ég: éjszaka a csillagok égnek rajta stb. (150—180. o.) Érdeme 
viszont, hogy az igeragozási táblákon túl is alkalmazza a táblázatos ösz-
szefoglalást. 

A század elejének magyar nyelvű terméke Ágoston Antal Magyar oskolája 

Szólnunk kell a század elejének egy úttörő jellegénél fogva igen 
jelentős munkájáról : Simon Antal Igaz mesteréről [40]. Igen nagy érdeme, 
hogy a fonetikai oktatásnak is megveti az alapját, és ezzel a nyelvtanítás 
egyik fontos ágának: a helyes kiejtésnek művelésére is felhívja a figyel-
met [41]. 

A század első éveinek nyelvtankönyvei még nem alkalmasak arra, 
hogy iskolai oktatás alapjául szolgáljanak. Éppen ezért — mint erről a 
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Debreceni Ev. Ref. Főgymnasium 1894/95-i értesítője beszámol [42], 1801-
ben az egyházkerület bizottságot küldött ki: készítsen tervet a taní tandó 
tudományokról, és tegyen javaslatot: kire lehetne bízni a tankönyvek 
megírását. Ez a bizottság javasolja: minthogy a Debreczeni magyar 
grammatika az iskolák számára igen bő, jó volna belőle kivonatot készí-
teni. — Ez az igény más oldalról is jelentkezett , így valóban el is ké-
szült ez a rövidített k ivonat : a debreceni grammatika 1808-ban [43]. A 
kivonat szerzője nem tün te t t e ugyan fel, hogy munká j a átdolgozás, de 
nyilvánvaló a hasonlóság, sőt helyenként az azonosság a két mű között. 
Felosztásában azonban már határozottan 3 fő részt különít el: 

I. a Magyar szóknak helyes leírásáról és kimondásáról, 
II. a Magyar szóknak tulajdonságairól és változásairól, 

III. a Magyar szóknak a beszédbenn való egybeszerkesztésének mód-
járól. 

Lényegében tehát már a ma is szokásos hármas felosztást ta lá l juk: 
hangtan, szótan, mondat tan. 

Érdemes fe l f igyelnünk arra, hogy a könyvnek a tanítóhoz intézett 
előszavában a szerző hangoztat ja , hogy az anyanyelv alapos tudása nél-
kül idegen nyelvet taní tani „haszontalan fáradság". Ezért lelkére köti a 
tanítóknak, hogy a magyar nyelvtant maguk is jól megtanul ják. 

A XIX. sz. első negyedének egyik jelentős munká ja Verseghy Ferenc 
Epitoméja [44]. Az iskolai oktatásban is használható jó magyar nyelvtan 
megjelentetését sürgető általános követelés hatására 1814-ben a hely-
tartótanács Verseghyt bízta meg azzal, hogy egy jó magyar grammatikát 
szerkesszen. Verseghy 1816-ban megírt lat in g rammat iká já t 1817-ben kö-
vette egy német grammat iká ja , és utána 1818-ban a magyar nyelv nyelv-
tanának megírására is vállalkozott [45]. Ennek az 1818-as magyar nyelvű 
nyelvtannak az olvasóhoz intézett bevezető sorában maga is elmondja, 
hogy grammatikáink száma már harmincnál is többre megy. Ezek egy-
mástól „több mivolti dologban" különböznek, mert ,,az egymással ellen-
kező rideg szokások, és önkényes vélemények" összezavarták nyelvün-
ket. Ezért bízta meg őt a Helytartótanács ,,a' Magyar Graimmaticának 
Plánum szerint való" kidolgozásával és „világos szókkal megkívánnya, 
hogy e' munka határozott Pr incípiumokra építtessen". — Munkájában 
célja, hogy elszakadjon a lat in grammatikától : 

„Melly helytelen példázat a' Magyar nyelvnek taní tásában a' Deák 
Grammatica és Syntaxis, csak az ítélheti meg voltaképpen, ki a' nap-
nyugoti és a' napkeleti nyelvek között való mivolti kölömbségeket átlátni, 
's mindenik emberi nyelvben a' nemzeti részt az emberi nyelvnek m i -
voltához tartozó resztül helyesen megválasztani tudgya. Már a' Gramma-
ticában is akadnak elő számos nemzetiségek, mellyek a' tanításnak mód-
gyát a' Magyarban a' Deákétúl messze elválasztyák, ha csak egyébaránt 
mindent öszvezavarni n e m akarunk: de a' Syntaxisban, melly mindenik 
emberi nyelvnek nemzeti lelke, olly messze távozik anyanyelvünk a' 
Deáktúl, sőt még a' többi napnyugoti nyelvéktűl is, hogy mihelyt ezeket 
követi, azonnal nevetséges szokatlanságokat, és ér thetet len természetlen-
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ségeket is szül. Ezeknek eltávoztatására elkerülhetetlenül szükségesnek 
ítéltem, hogy a' határozott Princípiumokra épített Grammaticában a' Syn-
taxis voltaképen előterjesztessen, me'llynek fogyatkozása a' Latinizmu-
soknak mind eddig eggyetlen eggy forrása volt." 

Könyvével a tanítóknak akar segítséget nyújtani. (. . . hogy a' Tanító 
Uraknak világosságot és könnyebbséget szerezzen . . .) De már a tar ta-
lomjegyzék (A' Nyelvtudományban előkerülő kérdéseknek Lajstroma) is 
elrettentheti a nyelv iránt érdeklődőket: XXVII. szakaszban 268 § jelzi 
már előre, hogy itt bizony rengeteg szabályt találunk, és még visszariasz-
tóbb lesz ez a szám, ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy §-on belül még 
közöl egy sereg alpontot is (pl. a II. szakasz 20. §-ában a)—g)-ig!). 

Feldolgozásmódja katekizáló: a rövid kérdéseket több-kevesebb sza-
bály követi, száraz, helyenként nehézkes fogalmazásban. Ilyen formájá-
ban ez a könyv aligha volt alkalmas arra, hogy a kor gyermekeinek ked-
velt tankönyvévé váljon. 

Összefoglalva a XVIII. sz.-nak és az XIX. sz. első negyedének nyelv-
tanirodalmi munkásságát, megállapíthatjuk, hogy nyelv taníróink igen 
lassan és nehezen, ele egyre inkább elszakadnak a latin grammatika szel-
lemétől. Keresik, kutatják a magyar nyelv sajátságait, nyelvhelyességi 
megfigyelések sokaságát rögzítik. Nemcsak nyelvében, hanem szellemé-
ben is magyarrá lesz tehát ez a nyelvtanirodalom. 

Ez az irányzat természetesen függ össze a felvilágosodás nagy hatá-
sával. Míg az előző korszakban a nyelvtankönyvek célja a latin nyelv 
tanításának és tanulásának megkönnyítése volt, a XVIII. sz. utolsó ne-
gyedében társadalmilag meghatározott szerepük lesz az irodalmi nyelv 
normáinak kimunkálása és megszilárdítása [46]. Jellegében változik meg 
tehát a nyelvtanirodalom. Benkő Loránd ezt a korszakot a magyar nyelv-
tanírás reneszánszának, klasszikus, sőt hősi korszakának nevezi [47], 

Miért van akkor, hogy mégis állandó a panasz, hogy nincs jó nyelv-
tankönyv, és még a XIX. sz. elején sem rendeződött megnyugtatóan a 
magyar grammatika ügye? A legfőbb oka ennek az, hogy éppen a nyelvi 
normák tisztázatlansága folytán az egyes nyelvtanírók saját, esetleg pro-
vinciális nyelvhasználatukat tekintették követendő mintának, és elvetet-
ték, sőt rossznak bélyegezték mások nyelvtanát. Saját munkájuk dicsérete 
és más munkájának a lebecsülése szinte természetes jelenségnek tűnik 
a kor nyelvtanirodalmában [48], 

Mi lehet ennek a következménye a kor iskolai nyelvtanai szempont-
jából? Először is az, hogy sürgetik a központilag kiadott, tehát általáno-
san elfogadható normákat rögzítő nyelvtankönyv kiadását. Ez azonban 
nem ment simán. A tankönyvek kérdése már az 1790-es országgyűléstől 
kiküldött közoktatási bizottságban is szenvedélyes vita tárgya volt. 1792-
től kezdve, miután a magyar nyelv hosszas harcok eredményeképpen be-
került az iskolai tantárgyak közé, egyre sürgetőbben követelték egy hasz-
nálható jó magyar nyelvkönyv kiadását. Ez — mint a kor nyelvtanköny-
veinek ismertetéséből kiderült — valóban megoldatlan probléma volt. 
Hivatalos rendelkezéssel azonban — mint láttuk — csak 1814-ben gon-
doskodtak magyar nyelvtanról: Verseghy munkájáról. Ez a nehezen várt 
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könyv sem hozta meg azonban a k ívánt e redményt : a gyermek világától 
távol álló, száraz g rammat ika ez, min t a kor nyelvtankönyvei általában. 

Míg egyrészt a nyelv i normák tisztázatlansága miatt a különböző 
nyelvtanok különböző szabályokat rögzítettek, másrészt az is nehezítet te 
a tanítók dolgát, hogy a tankönyvírók módszeres szempontokra egyálta-
lán nem, vagy csak igen ritkán vol tak tekintet tel [49]. A tankönyvek 
módszeres felhasználása így valóban nagyon nehéz is volt. Azért vannak 
hívei a katekizáló nyelvtanoknak a közlő, leíró nyelvtanokkal szemben, 
mer t azok legalább „enyhí te t ték a közlés ridegségét", és „a kérdés föl-
vetése már gondolkodásra sarkalhat ta az élesebb eszű, gyorsabb fel fo-
gású tanulókat" [50]. Ez bizony még meglehetősen szerény „eredmény". 

A nyelvtanírók számára pedig nehézséget jelentett , hogy nem voltak 
tantervek, amelyek a megtaní tandó anyagot rögzítették volna, így ki-ki 
saját elgondolása a lap ján dolgozott, és adott túlságosan sok vagy túlságo-
san is kevés anyagot. 

A jó nyelvtankönyv létrejövését gátló tényezők tehát: a nyelvi nor-
mák bizonytalansága, a tantervek h iánya és a módszeres kérdések tisz-
tázatlansága. 

A régen óhajtott , korszerű, tudományos és módszeres iskolai nyelv-
tankönyv éppen ezek m i a t t az okok mia t t még hosszú ideig vára t magára. 

III. Nyelvtanirodalimmk a reformkortól 
az első magyar tanterv megjelenéséig 

(1825—1888.) 

A reformkor ide jén ú jabb ha ta lmas lendületet vesz a magyar nyelv 
kérdéseivel foglalkozó irodalom. A nagy nemzeti felbuzdulás hatására 
a nemzeti nyelv iránt érzet t tisztelet és szeretet hatása alatt sokan haza-
fiúi kötelességüknek érzik, hogy a magyar nyelv sajátosságait kutassák. 

Ebből természetesen következik, hogy a XIX. sz. első felének nyelvé-
szeti tá rgyú irodalma számszerű eredményeiben is nagy mér tékű fel len-
dülést muta t . Ez a fel lendülés lényegében már az előző században meg-
indult (Benkő Loránd megállapítása szerint míg 1539—1770 között mind-
össze másfél tucat nyelvkönyv, nyelvtani problémákkal is foglalkozó 
munka maradt fönn, addig a XVIII. sz. utolsó 3 évtizedében közel félszáz 
nyelvtani jellegű m u n k a látott napvilágot [51]), a fellendülést azonban 
némi megtorpanás követ te , hogy azután ú ju l t erővel lendüljön fel a ma-
gyar nyelvvel foglalkozó irodalom. Kovalovszky Miklós a re formkor tu-
dományos nyelvét vizsgálva megál lapí t ja : „A XIX. század első felének 
magyar nyelvészeti i rodalma fe l tűnő fellendülést mutat . 1750—1800-ig (8 
latin és 16 német nye lvű munka mellett) 11 magya r nyelvű nyelvtan je-
lent meg, egyéb nyelvi vonatkozású munkákat , a nyelv műveléséről és a 
helyes magyarságról szóló vita- és röpiratokat nem számítva. A követ-
kező fél századból 19 lat in és 91 német nyelvű magyar nyelvkönyv mel-
lett 90 magyar nyelvű nye lv tanunk van, némelyik sok kiadásban" [52], 

Az egész korra jellemzően rögzíti Szilasy János a nevelés tudomá-
nyáról írt művében, ahol külön fejezetben szól ,,a' nemzeti Nyelvtudo-
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mány' tanúlásáról": a nyelv tanulása szükséges, de hogyan kell taní tani?" 
Megállapítja, hogy a helyes kiej tésre saját példájával tanítson a tanító. 
A helyesírást is tanítani kell, bár annak tanítása azért nehéz, mivel a 
szabályok még nincsenek lefektetve. Végighalad a leglényegesebb isme-
retek során, rögzítve, hogy mit ta r t fontos ismeretnek [53]. 

Ennek a korszaknak egyik nagy eredménye, hogy körvonalazta az 
egységes nyelvi normákat . Hangtani vonatkozásban a különböző nyelv-
tanok ebben a korban még tükrözték ugyan az ingadozást a nyelvjárási 
formák és az alakuló egységes hangállomány között, de már ter jesztet ték 
az egységes formát, és megpróbálták azt nemzeti tekintélyűvé tenni. 
Ennek a munkának fő i rányítója Kazinczy, m a j d Vörösmarty volt, aki 
„nemcsak személyi tekintélyével, hanem a Tudós Társaság teljes súlyával 
is ter jeszteni tud ja Kazinczyék v ívmánya i t . . ." [54]. 

De az egységesülés nem csak a hangtanban jelentkezik: a század 
első felében megjelent nyelvtanok között is igyekszik egységet teremteni 
a Magyar Tudós Társaság, közrebocsátva 1846-ban A magyar nyelv rend-
szerét. A mű megjelenését az anyag alapos megvitatása előzte meg, és az 
Akadémia hivatalos jóváhagyása valóban biztosíték volt arra, hogy kor-
szerű tudományos ismereteket ad, és elfogulatlanul és megbízhatóan rög-
zíti a nyelvi normákat . 

Mi volt a helyzet ebben a korban az első hivatalos nyelvtankönyv 
megjelenése előtt? 

Mint az eddigi nyelvtanirodalomban is, készültek olyan munkák, 
amelyek elsősorban tudományos célt kívántak szolgálni [55], és voltak, 
amelyek az iskolai oktatás célját t a r to t t ák szem előtt. Az első csoportba 
tartozók elsősorban a nyelvi normákat akarták rögzíteni, főként az írók 
számára, a második t ípust képviselők az iskolai Oktatást szerették volna 
minél eredményesebbé tenni. Nem volt ri tka az olyan szerző sem, aki 
megírta a grammatikájá t , és maga készített belőle kivonatot az iskola 
céljaira (Szalay, Táncsics stb.) [56]. 

Vizsgáljunk meg néhányat közelebbről a kor jellemző terméséből! 
Több kiadást megért Szalay Imrének a kisebb tanulók számára 1828-

ban kiadott munká ja [57]. Ajánlásában a szerző fe lhívja a f igyelmet arra, 
hogy a leánynevelő intézetékben különösen gondosan kell taní tani az 
anyanyelvet , hiszen nincs hathatósabb eszköz a nyelvi nevelésre, mint ha 
az édesanyák jól tan í t ják kisdedeiket. 

Munká jának sikerét — több kiadását — éppen az a tény is indo-
kolja, hogy az egységes kiej tést és helyesírást szorgalmazta munkájában . 
Katekizáló feldolgozása, rövid kérdésekre adott rövid feleletei módszeré-
ben is elsaját í thatóvá te t ték az anyagot. — Igen nagy haladást jelent ez, 
ha elgondoljuk, hogy Kassai Józsefnek csak néhány évvel előbb, 1817-
ben megjelent Magyar Nyelvtanító Könyvéről egyik bírálója azt jegyezte 
meg, hogy a könyv tanulmányozásakor „kábulást okozó zűrzavarba fú l 
belé az ember" [58]. 

Egyrészt a nyelvi normákhoz való kötődés biztosítja Szalay számára, 
hogy nyelvtanát valóban használják az iskolákban, másrészt az a tény, hogy 
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tudatosan törekedett az anyag módszeres feldolgozására. A 4. kiadás elé 
írt Előszóban igen világosan rögzíti a nehézségeket, azok okait, és jól 
látja a feladatokat is. Éppen ezért érdemes szó szerint idéznünk a korra 
is jellemző megnyilatkozását. Ezeket ír ja: „Mindenegy kimívelt nemzet 
tanúlja és tanít ja a' kisdedeken kezdve saját nyelvét; mert ez nem csak 
vezetéke, hanem jegybéllyege is a' nemzeti míveltségnek, 's a' palléro-
zott nemzetek közé tartozásnak. Nemzetünknek is ezen ösvényen kell 
előre haladni 's a' kora 's czélarányos nyelvoktatást már a' kisebb neven-
dékekkel elkezdeni. — Állap nélkül képtelenség építeni. . . . Valamint 
egyéb mesterségekre 's tudományokra, úgy a nyelvre is idején kell tanít-
gatni kisded 's boldog jövendőre serdűlő i f j ú polgártársainkat; de olly 
előadással, olly rendességgel, olly leereszkedéssel a' gyengekorú elmékhez, 
hogy ezek könnyen, jó kedvel, 's még is sikeresen foghassanak e' fontos 
és nemzeti mívelésöket alapító munkához" [59]. 

Az elérendő cél a tanítókra is nagy feladatokat ró. Lesnyánszky 
Andrásnak 1832-ben kiadott Didaktikája felhívja a figyelmet arra, hogy 
minden tanuláshoz szükséges, hogy tudjuk, amire mást akarunk tanítani. 
Ez azonban még nem elegendő az eredmény eléréséhez: a tanítónak rá-
termettnek is kell lennie a tanításra, és megfelelő módszert is kell alkal-
maznia [60], Az anyanyelvi oktatással kapcsolatban felhívja a figyelmet 
a nyelv és a gondolkodás összefüggésére [61]: „ . . . a' nyelv törvénnyeinek 
ösmerete önmagában néminemüképen csinosíttya az elmét, 's már mint 
az értelemnek foglalatoskodtatása magas beccsel bir . . . A nyelv szabá-
sainak ösmerete tehát a' gondolkodó tehetségnek tökélletességét is közbe-
vetetlenül előmozdíttya, 's meggyőz bennünket arról, hogy jól, hellyesen. 
mondottuk ki azt, a' mit világosan gondoltunk. E' mellett ez által nem 
csak az emlékezet, hanem az értelemnek, és ítéletnek minden tehetsége 
nyer . . ." (586. o.) 

Ezzel a meglátással nem is áll egyedül. Fel kell figyelnünk arra, hogy 
már vannak, akik az anyanyelv oktatásának kérdését tágabb látókörrel 
figyelik, és túllépnek a nemes, de egysíkú hazafias felbuzduláson. Ter-
mészetesen erre is találunk még példát a kor nevelési irodalmában, pl. 
Kunoss Endre munká já t [62], aki — annak ellenére, hogy munkájának 
ezt az alcímet adta: Jelen időnk szelleméhez alkalmazva — úgy tűnik, 
már nyitott kapukat dönget, mikor a latin nyelvvel szemben a magyar 
nyelv tanításáért emel szót, patétikusan állapítva meg: ,,Kitűnt végre 
a' századokig tar tot t setétségből fénye nemzeti nyelvünknek, hazánknak 
néhány örök emlékezetre méltó nagyai 's nemes férffiai ú j létre támasz-
tották azt föl vérrel ázott s ír jának hantjai közül, 's örök dicséretü gon-
doskodásuk annyira emelte, hogy közremény szerint kevés idő múlva 
a legmiveltebb nyelvek között foglaland helyet, 's bő áldást árasztand 
az általa egyesített egész magyar nemzetre . . ." 

Ez a két általános neveléstan egészen más szemszögből ítélte meg az 
anyanyelvi nevelés ügyét. Ez is jelzi, hogy amikor eldől a magyarnyelvű-
ségért folytatott harc a magyar nyelv javára, akkor már természetes lesz 
a követelés: az anyanyelvet az iskolában is tanítani kell. Ezzel azonban 
ú jabb problémák jelentkeznek: mit és hogyan tanítsanak meg a nyelvi 
ismeretekből. 

84 



Megjelennek egészen gyakorlati jellegű munkák, pl. az 1834-ben 
Kassán kiadott Magyar grammatika (különös tekintettel az ortographiára 
és levelező könyv) [63]. Ez a 90 oldalas könyvecske a „közhasznú isme-
retek" iskoláját adja 6 osztályban (Magyar grammatika és levelező könyv, 
természethistória, physika, geographia, közönséges história, számoló 
könyv). A 90 oldalból 36 oldalon nyelvtani tudnivalókat közöl, mondván, 
hogy vannak ismeretek, amelyek nélkül senki el nem lehet: ilyen az a 
tudomány, hogy hogyan kell gondolatainkat írásban és szóban közölnünk. 
Megszívlelendő gyakorlati tanácsokat is ad olvasójának (pl.: a jó írás-
mód fő sajátságai: 1. orthographiai és grammatikai helyesség, 2. ér thető-
ség, 3. tisztaság, 4. határozottság, 5. rövidség, 6. kellemes hang: a mon-
dások és periódusok kerekdedsége, a beszéd könnyű folyása). 

A gyakorlatiasságot a kor pedagógiai irodalmában is követelmény-
ként talál juk, sőt Sasku Károly a Tanítás alaptudományáról szólva 1837-
ben alapvető szempontként jelöli meg: „ J a j azon tudománynak, mel lynek 
nem az emberi nemzet ' boldogítása a' czólja! Az ollyan tudomány bolond-
ság, legalább haszontalanság; időt veszteni pedig vele oktalanság; mert 
a' miből az ember nem okul, annak lehetetlen oktalannak nem lennie" [64], 

Éppen Sasku Károly munká ja muta t rá arra is, hogy Karl Becker 
hatására [65] a logikai irányzatnak, mely szerint a nyelv alkalmazott 
logika, nálunk is vannak hívei. Sasku így ír: „ . . . a' gondolkodást adván-
elé a' beszéd, elébb kell gondolkodni tudni, vagyis a' gondolkodás törvé-
nyeit ismerni, mintsem az azt kifejező beszéd' szabályait, mellyek a' gon-
dolkodás' törvényein épülnek, fe j tögetnénk; sőt nem is lehetne előbb 
megérteni a' beszéd — vagyis nyelvtudományt , mivel a' közönséges nyelv-
tudomány már a' böltselködésnek legnehezebb része, e' nélkül pedig az 
egyes nyelvek' szabályait tudományszeresen megérteni tellyes lehetet-
len." (32. o.) [66] 

Mozgás, változatosság, új elvek jelentkezése, új utak próbálgatása 
jellemzik ezeknek az éveknek a nyelvtanirodalmát. 

Természetesen vannak hagyományos úton járók is, így Bitnicz Lajos 
az elődöket (Gyarmathy, a Debreceni Grammatika, Révai stb.) idézve 
közlő módszerrel próbálja „nyelvünk mezejé t tudományosan kimérni" [67]. 
A' magyar nyelvtudomány főbb szabályainak rövid foglalatját összeállító 
szerző viszont a régi katekizáló módszerrel adja a rövid szabályokat, 
példák és feladatok nélkül [68]. 

Ekkoriban pedig már min ta is lenne az olyan nyelvtankönyvre, ame-
lyik a módszeres feldolgozásra is példát ad : Kecskeméthy Csapó Dániel 
Kérdezősködő Magyar Nyelvmestere 1833-ból [69]. Bevezetőjében a szerző 
elmondja, hogy rendszere különbözik az eddigiektől: részletesebben tá r -
gyalja a betűzést, az írást és az olvasást. Visszatér a szakkifejezéseknek 
német megfelelővel való magyarí tásához. De a németet és a franciát veszi 
segítségül a helyes kiejtés tanításakor is. 

Könyvének igen f igyelemre méltó része, ahol gyakorlatban bemuta t ja , 
hogyan kell folynia a nyelvtani elemzésnek. 

„Hát a szókötési Fej tegetés Miképpen tör ténik: 
Űgy, hogy a szókötés szabályai szerint megvizsgáljuk és kinyo-

mozzuk: 
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1. Azt, mellyik a főmondás? mellyik abban a' tárgyazat? mellyik 
az állítmány? s kötölék (az összetett állítmány igei tagja!) továbbá mely-
lyek annak világosító v. közbevetett részei? 

2. Megnézzük: jól van-é az egész mondás összeszerkesztve^ megmond-
ván: milly szabállyokon épült annak mindenki része, jelesül: 

3. Megvizsgáljuk, minő helyzetben vagy függésben van a név az igé-
vel? A melleknév a főnévvel? az ige az ejtéssel?" stb. (178. o.) 

Példát is ad: egy szöveg elemzését. Ebből is nézzünk meg egy rövid 
szemelvényt: „kifejtődése: vegyes hangú birtokos név, származott ki ige-
szócskával összetett fejtődik középigéből, mellynek törzsöke fej t cselekvő 
ige, van az E. 3. nevezőjében 3. dik személyű raggal, véghez: fennhangú 
főnév, van az egyes számban hez utói járóval, de itten igeszócska képen 
á l l . . ." stb. 

Módszerével kapcsolatban különösen ki szeretném emelni, hogy amint 
a bemutatott részlet bizonyítja, a megállapítások indokolását is megkí-
vánja, sőt az összefüggések feltárását is (minő függésben van a név az 
igével). 

Hasonlóan jelentős kötet módszertani szempontból Edvi Illés Pál Első 
oktatásra szolgáló kézikönyve [70]. Munkájának igen nagy érdeme, hogy 
gyakorlószövegeket is közöl. Gyakorlatiassága nemcsak az anyag feldol-
gozásának módszerében mutatkozik meg: az első részben az Értelem gya-
korlások c. fejezetben a szemlélettágítás, a világról alkotott kép teljesebbé 
tétele, a nyelv fejlesztésével a gondolkodás fejlesztése is a célja, amikor 
ilyen kérdésekkel foglalkoztatja a tanulókat: „Feleljetek: Mit akar az 
éhes? Mely állatok szükségesek a földműveléshez? Mi a cél? Hogyan éred 
el? Mi az eszköz? Milyen eszközök szükségesek a főzéshez?" stb. 

Gyakorlatot is közöl: diktátuminak: „Nem mindegy, akár vizsla men-
jen a' vadásszal, akár agár. Templomban a' kar, éneklésnél egyebet nem 
akar. A' ki atya, vigyázzon, hogy legyen mindig józan az agya. Eger 
városában is van egér. E' könyv nekem arany-bánya; ki nem kap ra j t ' 
majd meg-bánja." 

Változatossá is teszi a gyakorlatot: hibás példát, szöveget is közöl 
javításra. 

A hanglejtés, a helyes kiejtés kérdéseiről, szintén gyakorlatokkal 
szól: „Felszáll a' por, kábít a' bor. A' gyermek sír, drága a' zsír." stb. stb. 

A 30-as éveknek ezeket a módszertörténeti szempontból is fontos 
munkáit a 40-es években is szép számmal követik újabb nyelvtanköny-
vek: Széchy Ágoston Imre [71], Warga János [72], Majoros András [73], 
Táncsics Mihály [74], Schúltz István [75], Keszler Ágoston [76], Matics 
Imre [77], Szuppán Zsigmond [78], Galgóczi Gábor [79] stb. tankönyvei. 

Ezeknek a könyveknek majdnem mindegyike tovább viszi valamivel 
az iskolai nyelvoktatás ügyét. Széchy Ágoston Imre katekizáló könyvében 
a gyakorlatok sokaságát is közli. Fontos módszertani tanácsot ad: az egész 
nyelvtani anyagot sorra kell venni, „ezeknek részeit kell különösen egytől 
egyig megfejteni, azután ismét részenként egymáshoz kapcsolni . . .' de 
mindezt egyszerű példákon kérdezgetőleg végezze az oktató úgy, hogy a 
határozásokat lépésenként képezze tanítványaival, s azokat velük mint-
egy kitaláltassa. Minden illy magyarázat után pedig gyakorolja őket a 
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Táncsics Mihály nyelvtanának címlapja 

megfejtett tárgyban, mind szóval, mind írásai feladások által mind addig, 
míg azt úgy magokévá tették, hogy a megjelölést hallván, vagy maguk 
kimondván, egyszersmind az egész fogalmat állíthassák öntudatukban 
elő." — Korát megelőzően teszi tudatossá a tanítók számára, hogy a ta-
nítás akkor lesz eredményes, ha a tanulók aktív résztvevői a fogalom-
alkotási folyamatnak, s a kialakított ismereteket gyakorlás után elmélyí-
tik. Ehhez szükséges, hogy kerüljék a formális vizsgálódást. „ ... a gya-
korlások mind szóval, mind írásban úgy intéztessenek; hogy a tanúlók 
a' nyelvalakzatokat nem . . . végtagjaikból, hanem fogalmaik értelméből 
tanúlják meg." 
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Warga János is a gyakorlás jelentőségére h ív ja fel a f igyelmet: „A 
tanítótól „múlhata t lanul megkívántat ik , hogy minden esetre példát mon-
dasson". Rámuta t a taní tó személyiségének fontosságára: ,. . . . a tanítást 
a könyv is hord ja ugyan, de fő abban a tanító szelleme. A könyv még 
magában holt, a tanító szelleme teszi azt élőmunkássá". — Könyvének 
érdekessége az is, hogy szemléltető szöveg, vers áll az egyes fejezetek 
élén, s azokból vezeti le a szabályt. 

Matics Imre könyvében ki kell emelnünk a t ipográfiai megoldásokat: 
változatos betűt ípusok alkalmazásával tet te könnyebbé, át tekinthetőbbé 
a tanítandó anyagot, és gazdag példatárral dolgozott. 

Természetesen nem mindegyik feldolgozás tar ta lmaz ilyen pozitív 
elgondolásokat. De nem is sokat vá rha tunk pl. Galgóczi Gábor nyelvta-
nától, hiszen ő maga, a köz- és váltójogi ügyvéd előre elnézést kér: ,,Ha 
írásmódom talán nem eléggé szabatos, vagy a' helyes szókötés szabályai-
nak nem felel meg mindenüt t , mint még gyakorlat lan az irodalmi pályán, 
kegyeletes elnézést kérek ." De — mint í r ja — a haza felvirágoztatásá-
nak óhaja vezette. 

Majoros András pedig egyszerűen 87 §-ban összefoglalja a nyelvi 
szabályokat, ma jd egy , ,Végintés"-ben figyelmezteti a tanítót : „Igen 
hasznos dolgot cselekedendik, ha a nyelvtan magyarázata közben 
növendékeit az úgynevezet t fej tegetésben vagy boncolásban gyakorolja." 

A 40-es évek te rmésének egyik érdekes és jellegzetes darabja Schúltz 
István könyve. A szerző katekizáló feldolgozásban ad ja a nyelvi ténye-
ket. Pl.: 

,,Mi a' nye lv tudomány? A' nyelv tulajdonságait magokban foglaló 
szabályoknak rendszeres előadása. 

Mi a' magyar nye lv tudomány? 
Olly rendszabások foglalata, mellyek szerint magyaru l helyesen olvas-

ni, írni, és beszélni t a n u l u n k . " stb. stb. (7. o.) 
De sajátossága, hogy a magyar nyelvtan tényei t német szövegekkel 

szemlélteti; így pl. az é bi r tokje le t . (21. o.) Wem gehört dieses Haus? dem 
Richter . . . ;stb. (gót be tűkke l szedve). 

A 40-es évek nye lv tan i termése igen gazdag. Nagyon változatos 
tar talmú és színvonalú k iadványok áll í thatók egymás mellé. Sok az el-
lentétes nézet, megállapítás még mindig. Valóban szükség volt m á r arra, 
hogy központilag rögzítsék a nyelvi normákat . Ezt a munkát csak az 
Akadémia vállalhatta magára , már megerősödött tekintélyével. Az Aka-
démia megbízásából Czuczor Gergely és Vörösmarty Mihály vállalkozott 
a tankönyv megírására. Kiadásra is kerü l t A magyar nyelv rendszere 
1846-ban (80.). A könyv a r ró l tudósít ja Bevezetőjében az olvasókat, hogy 
az Akadémia hivatva érzi magát ennek a munkának az előállítására, de 
ezzel természetesen n e m tek in t i lezár tnak a nyelvi kérdéseket. 

A mű fő részei: Betű tan , Szótan, Mondat tan és Szómértan. Ezek 
között a keretek között nincs lehetőség e munka részletes méltatására, de 
annyit el kell mondanunk, hogy az első akadémiai nyelvtan megfelel t 
feladatának. Jelentősége valóban igen nagy, hiszen végre rendet t e rem-
tet t az ingadozó nyelvhasználat formái között. Arról azonban nincs ada-
tunk. hogy iskolai használa tba is került volna. 
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A' MAGYAR 

A Magyar Tudós Társaság fontos feladatának tartja a nyelvi normák rögzítését 

Az akadémiai nyelvtan az iskolákban egyelőre nem éreztette hatá-
sát. A magyar tanítási nyelv terjedésének következtében továbbra is 
gyors egymásutánban jelentek meg jobb-rosszabb nyelvtanok [81], néhány 
oldalas feldolgozástól [82] az egyes részterületek alapos kifejtéséig [83]. 
Ennek a korszaknak is részletes képét rajzolta meg Bakos József Nyelv-
és iskola c. tanulmányában [84], Megállapította, hogy a korabeli tan-
könyvtől nemcsak azt kívánták meg, hogy igazodjon „a tudomány jelen 
állásához", hanem azt is, hogy gyakorlati legyen. A gyakorlati módszer 
igénye elsősorban azért merült fel, mert ,,a korabeli nyelvtankönyveikben 
sok volt a szabály és az erőszakosan eívont elméletieskedés" (13. o.). 
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A korszak nyelvtanírói tehát már világosan látták, hogy előbbre kell 
lépniük a gyakorlatiasság felé. Mégis jelennek meg még ebben az időben 
is száraz, katekizáló, még formájukban is egyhangú könyvek [85]. 

Gyakorlati céllal készül viszont Kempelen Győző Magyar nyelvtani 
gyakorlókönyve [86]. 4 fokozatban veszi sorra az egyes nyelvi kategóriá-
kat, és közöl velük kapcsolatban különböző feladatokat. PL: „Tegyétek a 
következő jelentő módú mondatokat parancsoló módba! — Különítsétek 
el a következő szövegben a cselekvő igéket a szenvedőktől" (70. o.) stb. 
stb. — Nevelési szempontokra is tekintettel van, amikor a kérdő mon-
datok közé ilyeneket iktat: ,,Miért ne együk meg az oly bogyókat, ame-
lyeket nem ismerünk? Miért nem szabad kővel hajigálni?" (87. o.) — Az 
ilyen kérdések föltevésekor a tanulók életkori sajátosságaira is gondol. 

A „gyakorlatilag szerkesztett" nyelvtanok közül ki kell emelnünk 
a Sárospatakon 1855-ben kiadott, és utána több kiadásban megjelent ma-
gyar nyelvtant [87]. A régi grammatikák mintájára 115 §-ban közli a 
nyelvtani szabályokat, de az anyag feldolgozása helyenként már a mai 
módnak felel meg: szemléltető szöveg, szabály, feladatok a sorrend. Kü-
lön ki kell emelnünk ezt a könyvet tipográfiai megoldása miatt is: minta-
szerűen igyekezett megoldani feladatát, a sok alcím okozta nehézséget 
a betűtípusok változatossága ellensúlyozta. 

A korszaknak a többi jó közül is kiemelkedő terméke Ihász Gábor és 
Szvorényi József nyelvtana. 

Ihász Gábor Magyar Nyelvtana [88] a kor legelterjedtebb nyelvtan-
könyve volt: 29 kiadást ért meg. Bakos József részletesen értékeli Ihász 
könyvét: bár „túlzsúfolt és a példák hosszú sorával agyontámogatott írás 
volt", helyenként nehézkes megfogalmazásban, de foglalkozik nyelvhelyes-
ségi kérdésekkel, sok jó példát ad a régi magyar nyelvből, és ezen az ala-
pon védelmébe veszi az é-zést [89]. 

Szvorényi József nyelvtanai [90] is több kiadást értek meg [91]. Igen 
jelentős elvet rögzít 1861-ben kiadott nyelvtana bevezetésképpen: „ . . . a 
nyelvanyag és alakok élettelen halmazát ne a beszéd épületének független 
töredékeiül s mintegy darabonkint, hanem organikus összefüggésekben, 
példagondolatok és példaalakokban tüntesse föl. Ily módon a száraz szabá-
lyok és műszók ölő betűje is enyhébbé lesz, és nem csak magyarázatot, 
hanem értelmet és életet is nyer ." — „Puszta alkat vagy alak szerint nyel-
vünkben, többi közt, teszem, igéink- és neveinknek csak osztályozása sem 
eszközölhető." „Nem oszthatom ezek szerint azok nézeteit, kik korainak 
vélvén a beszéd belső (logikai) viszonyainak ismeretére vinni a gyerekeket, 
tanaikban mindent gyermekpéppé hígítanak." 

Ügy gondolom, Szvorényinak ezek a mondatai a legvilágosabban tük-
rözik egyéni felfogásán túl azt a társadalmi igényt is, amelyet a kor tá-
masztott a nyelvtantanítással szemben. Az anyanyelvi nevelésért folytatott 
harc a magyar tanítási nyelv elrendelésével elérte célját, sürgetése már 
korszerűtlennek számított még úgy is, hogy a magyar nyelvű tanítás egye-
lőre csak papírforma szerint volt általános. A latin nyelv háttérbe szoru-
lása a társadalmi életben véget vetett a latin nyelv uralmának, az iskolá-
ban is természetesen szorult háttérbe tehát a latin grammatika. A korszak 
nyelvtankönyvei már nem azért vették sorra a magyar nyelv szabályait, 
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hogy ezáltal megkönnyítsék a latin nyelv tanulását, hanem azért, mert az 
adott történelmi helyzetben a magyar nyelvért folytatott harc a nemzet 
önálló létéért való harcot is jelentette. 

Sokan még ennél is tovább tekintettek. Nem elégedtek meg a nyelv-
tantanítás puszta tényével, hanem azt eredményessé is akarták tenni, be-
látva, hogy a nyelvtan megfelelő anyagának helyes tanítása fejleszti a gon-
dolkozási készséget is, és megkönnyíti a gyermek számára a világban való 
eligazodást. Ezért lépett sürgetőleg előtérbe a gyakorlatiasság. Fontos kér-
dések vártak tehát még tisztázásra: mit, mennyit és hogyan tanítsanak 
a gyermeknek anyanyelvéből? Ezekre a kérdésekre a választ csak a követ-
kező korszakok adták meg, amelyeknek vizsgálata már további feladat lesz. 
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MÓDSZERTANI KÍSÉRLETEK 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OROSZ NYELVOKTATÁSBAN* 

DR. BÉKY LÓRÁND 

( K ö z l é s r e é r k e z e t t : 1971. n o v e m b e r 30.) 

A pedagógiai, pszichológiai és nyelvtudományi kutatások számos 
olyan eredményt értek el, amelyek az orosz nyelvoktatás módszereit is 
nagymértékben befolyásolták. Ezek közül a szóbeliség primátusát és a 
mondatcentrikus nyelvoktatást a pszichológia, illetve a nyelvtudomány 
szorgalmazta. Az algoritmuselmélet és a programozott oktatás a tanári 
és tanulói tevékenységet teszi hatékonyabbá az oktatási folyamatban. Ma-
ga az oktatás pedig tudatosan támaszkodik az egyre korszerűbb audo-vizu-
ális segédeszközökre. Ezeknek a változásoknak a beillesztése a kombinált 
módszerbe, az egyes részek egységes egésszé való integrálása elkerülhe-
tetlen feladat lett. így jött létre az integrált módszer, amely nem kíván 
az önállóság igényével fellépni, mert elsősorban a komplex módszer gaz-
dagodásáról van szó, bár minőségi különbség van közöttük. A komplex 
módszer keretei szétfeszülnek, s lehetséges egy másik fogalommal való 
megkülönböztetés. 

Ha tehát a társadalomtudományok mindenkori állapotára megfele-
lően reagáló komplex módszer jól bevált eljárásai kiegészülnek — adott 
lehetőségeken belül — a programozott oktatással, algoritmikus előírá-
sokkal és audio-vizuális eszközök tudatos felhasználásával — integrált 
módszerről beszélünk. 

Ez a módszer elsősorban a laboratóriumi nyelvoktatás módszere lehet, 
de eredményes pl. nyelvi kabinet keretei között is, amennyiben a szük-
séges technikai eszközök a rendelkezésünkre állnak. 

Az elmúlt években a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Gyakorló 
Általános Iskolájában több leckével végeztünk kísérleteket, és most a 7. 
osztály Ce;u.Moe noHőpa c. leckéjének integrált módszerrel való feldolgo-
zását mutat juk be. 

A konkrét tartalmi munka a tananyag feldolgozásával kezdődik, 
melynek első lépése az anyag nagyon gondos tervezése, programozása, 
melyet Kiss Árpád tanulmánya** alapján az alábbi követelmények szerint 
végezzük: 

*Részlet az 1970-ben megvédett hasonló című doktori disszertációból. 
v*Kiss Árpád: A programozott tanítás és tanitógép. Magyar Pedagógia, 1964. 4. kötet. 
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1. Célmegjelölés 

a) Mielőtt a program elkészítéséhez hozzáfognánk, meg kell jelölni 
az elérendő teljesítményt. Ki kell választani az anyagot, tartalmi elem-
zést kell végezni. A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva, a 
tananyag nehézségi foka alapján az elérendő teljesítmény érdekében dön-
tünk a tananyag tagolásáról, a tanulási részcélokról. 

b) Az iskolai tantervi követelményeket az átlaghoz, a közepeshez 
mérik. Programunkat mi is a közepeshez méretezzük, de eljárásunk akkor 
hatékonyabb a hagyományos oktatásnál, ha a tanulók legalább 90%-a 
eredményesen végez a tananyaggal. 

c) A kitűzött feladatok egy részét a tanulók lehetőleg önállóan vé-
gezhessék el. Ugyanakkor a közös munkában is legyünk tekintettel az 
egyéni adottságokra. Az önálló munka jobban biztosítja a tanulók aktív 
részvételét az oktatási folyamatban. 

d) Olyan programot kell összeállítani, amely biztosítja a tanulók 
aktivitását. Gondoskodni kell a már megismert tananyag alkalmazásáról, 
felhasználásáról, ez ugyanis növeli a tanulók érdeklődését. 

e) Biztosítani kell a tanulók rendszeres és gyakori tájékoztatását a 
végzett munkáról, eredményeiket értékelni kell. A gyakori és rendszeres 
tájékoztatás a megerősítést jelenti. 

f) A program elkészítésénél alkalmazzuk a kis lépések elvét, de ke-
rül jük a fölöslegeseket, s csak annyira tagoljuk az anyagot, hogy tovább-
haladásunk biztosított legyen. 

g) A programozott tananyag elsajátítása is csak értelmes tanulással 
történhet. S bár az automatizációval kapcsolatosan tudjuk, hogy milyen 
nagy szerepe van a drill gyakorlatoknak, szükséges hangoztatni, hogy 
ezeket is csak az aktív reagálás elve alapján végezhetjük. Sokféle példát 
kell hoznunk, sokféle helyzetben. Minden helyzet képezzen valami ú j 
elemet is. Legyen képes a tanuló ezt az ú ja t az összefüggésbe vagy az 
egészbe beilleszteni. 

h) Programot csak úgy készíthetünk, ha biztosítjuk nevelési felada-
taink végrehajtását, és nem szorul háttérbe a tanulók személyiségének 
nevelése. 

i) Ahol lehetséges, algoritmikus folyamatokként í r juk le a tanár és 
a tanulók azon tevékenységeit, amelyek kimerítik az algoritmikus folya-
matok követelményeit. 

j) Vannak olyan folyamatok, amelyek algoritmikusán nem írhatók 
le, és vannak olyan oktatási feladatok, amelyek nem programozhatóak. 
Ne akarjunk az ésszerűség határain túl is modernek lenni. Módszerünk 
csak a hagyományos pedagógiai eljárásokra épülve lehet eredményesebb. 

A programozott oktatással foglalkozó módszertani és lélektani szak-
emberek a hosszas kísérletező munkából néhány igen lényeges következ-
tetést vontak le a gyakorlati munka számára is. Ezeket a tapasztalatokat 
a programok elkészítésénél messzemenően figyelembe vettük, éspedig: 
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— a programok nem lehetnek túl hosszúak, 
— nem tartalmazhatnak csak egytípusú feladatot, 
— gondoskodni kell a tanulók pihentetéséről, mert a programozott 

oktatás nagyfokú figyelmet igényel, és ezt huzamosabb ideig nem 
vehet jük igénybe. 

2. Tervezés 

2.1. Az anyag kijelölése 

A választás a 7. osztály 4. leckéjére esett, melynek címe: CejbMoe 
Hoaőpjj. Olyan témát választottunk, ahol jól el lehet szakadni a tan-
könyvi szövegtől, ahol a beszéd természetes szituációban folyhat, és eh-
hez apropót az szolgáltatott, hogy városunkban 1968. november 7-én fel-
szabadulási emlékművet avattak. 

2.11. A feladat megjelölése 

A feladatot a Tanterv és Utasítás, valamint az intuitív beszéd kifej-
lesztését képező munka 4 szakasza alapján határoztuk meg. így az alábbi 
feladatokat tűztük ki célul: 

a) Meg kell ismertetni a tanulókat a 4. lecke lexikai anyagával. 
b) A megismert lexikai anyag alapján feldolgozzuk az olvasmány 

szövegét. 
c) A megismert és begyakorolt szókinccsel beszélgetünk az adott té-

makörben. Itt elsősorban azt kell kiemelni, hogyan ünnepelték tanulóink 
iskolai, városi, otthoni környezetükben november 7-ét. 

d) A tanév folyamán más társadalmi ünnepeink alkalmával az isme-
retanyagot ú j ra feldolgozzuk, kiegészítjük. 

e) Nevelési célkitűzéseinket folyamatosan valósítjuk meg valamennyi 
feladatsoron keresztül. 

2.2. Az anyag tagolása 

A feladatok megjelölése végeredményképpen az anyag tagolását is 
jelentette. 

2.21. A lexikai anyag ismertetése 

Meg kell tanulniuk a tanulóknak az olvasmányban előforduló 24 szót 
és kifejezést. Ezt a szómennyiséget saját elképzelésünk alapján kiegészí-
tet tük további 3 kifejezéssel: i i a m } i t h h k repoHM, neMHan cjiaua repoíiM, b o u -

; i o ; k h t i , h u e r u . Mindezeket tet tük azért, mert szerte az országban talá-
lunk szovjet hősi emlékműveket a következő felirattal: Be<n a i cjiaBa 
repojiM . . . Nem szeretnénk, ha valaki a maximaiizmus vádjával illetne, 
de szükségesnek tart juk, hogy ennek a feliratnak legalább a lényegét 
értsék meg a tanulók, éppen világnézeti nevelési célkitűzéseink szelle-
mében. 
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2.22. A lexikai anyag feldolgozását a tankönyvi szöveggel való ismer-
kedés követi, A helyes és gyors olvasás érdekében a tanulóknak időinter-
vallumot állapítottunk meg az olvasás tempójának fokozására. Jeggyel 
kifejezett értékelés is folyik, a ráfordított idő és az olvasási hibák ará-
nyában. A tankönyvi szöveggel viszonylag kevesebbet foglalkozunk (ezt 
elsősorban a levélforma indokolja, másrészt a párbeszédre a mi szöve-
günket alkalmasabbnak tart juk). 

2.23. A tanultak alkalmazása más szituációkban: Arról beszélünk 
tanulóinkkal, hogyan ünnepeltük iskolánkban, városunkban november 7-
ét, s mit csináltak ők otthon. Ennek előkészítése paralel folyik az ú j 
szavak tanításával és a szöveg feldolgozásával. 

2.24. Nyelvtani anyag megtanítása: a a-ra végződő nőnemű főnevek 
ragozása és a melléknév birtokos esete. 

2.25. A tanultak további alkalmazása és kibővítése április 4-i és má-
jus 1-i ünnepségeink alkalmával. 

2.3. A részprogramokról, részfeladatokról való döntés 

A részprogramokat, részfeladatokat az anyag tagolása alapján ter-
veztük meg, így: 

a) A lexikai anyag tanításához dialógust szerkesztettünk, melyet 
magnóról ún. ,,4 fázisban" hallanak a tanulók, s a szükséges szituációt 
diafilmről vetí t jük. 

b) A szókincs és a dialógus mélyebb elsajátítására szógyakorlat és 
reproduktive automatizálandó gyakorlatsor készült. 

c) Induktív úton taní t juk a két nyelvtani anyagot. 
d) Az első pillanattól kezdve tudatosan készítjük a tanulókat a tu-

lajdonképpeni beszélgetésre, melyhez a természetes szituációt a novem-
ber 7-tel kapcsolatos ünnepi események adják. 

2.4. A megfelelő technikai eszköz megválasztása 

A korábban elmondottak alapján ezt a leckét nyelvi laborban vagy 
kabinetben taní t juk és így magnetofonnal és diafilmekkel dolgozunk. 
A magnetofonra a különböző szövegeket vettük föl. A szituációkat pedig 
diafilmekről vetítjük. 

a) Az ú j lexikai anyag ismertetéséhez 24 fekete-fehér képet rajzol-
tunk. Az egyszerű, a lényeget kiemelő rajzokról készült diapozitívek ve-
títése nagyban segítette a szemantizálást: 
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b) A november 7-i ünnepséggel, a koszorúzással kapcsolatos társa-
dalmi és családi eseménysor (felvonulás, koszorúzás, ajándékozás) meg-
elevenítése színes diafilmekkel történik. Ezek sokkal életszerűbbek, mint 
a központilag kiadott ra jz után készült diafilmek, mert való képeket mu-
tatnak be, s így jobban motiválunk is. 
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Уже наступил день Седьмого 
ноября. 

Седьмое ноября — праздник 
социалистической революции. 

В этот день Стёпа быстро 
подбежал к окну, 

Брат, Юра, уже там стоял 
у большого окна. 

потому что на улице играла 
музыка. 

Погода стояла хорошая, 
небо было чистое, голубое. 
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На домах висели красные флаги. Люди пели песни. Они были 
весёлые. 

Оттуда ученики нашей школы 
пошли на демонстрацию. 

Стёпа вместе с братом пошёл 
в школу. 

Стёпа на демонстрации много 
фотографировал, 

потому что мама подарила Стёпе 
фотоаппарат. 
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Мы стояли у нового памятника Возложули цветы на памятник 
героям. и сказали; вечная слава героям. 

На другой день в школе мы много говорили о празднике. 
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c) Végül két fekete-fehér diafilm, az egyik a íi-ra végződő nőnemű 
főnevek ragozásának tanításához, a másik ugyanitt a táblai vázlat. (A ta-
nár a felszabaduló időben ellenőrzi a tanulók munkáját.) 

2.5. Feladatlapok a tanulók otthoni munkájához 

A tanulók otthoni munkájá t ilyen feladatlapokkal segítjük. Mi tette 
ezt indokolttá? A tanulók otthoni tanulása hagyományos oktatási for-
mánál sem mindig kellően biztosított. Fokozottan áll ez a programozott 
tananyagnál, mivel nincs meg előttük sem az automatizálandó szöveg, 
sem a szógyakorlat, de esetleges munkájukat sem tudják ellenőrizni, ami 
nélkülözhetetlen a megerősítés szempontjából. Továbbá a tanítási órát 
nem tudja a nevelő tel jesen kihasználni, mert bizony elég sok időt vesz 
igénybe pl. az otthoni feladatok kijelölése. A feladatlapok így egyértel-
műen hármas célkitűzést vannak hivatva szolgálni: 

a) kijelölik a tanulók otthoni feladatát, 
b) a tanuló bármikor megtalálja benne a tanórai gyakorlatokat, s ott-

hon is dolgozhat azokkal, 
c) ellenőrizheti, hogyan oldotta meg gyakorlatát, feladatát. 
Ennek megfelelően: 
a) 6 feladatot tar talmaz átlagosan 4 feladattal. Ezek utasítások a ta-

nulók számára a következő órára való felkészülés érdekében; 
b) ismerteti a párbeszédes szöveget (fekete-fehér diafilmhez a lexikai 

anyag bemutatása). Ismerteti a reproduktive automatizálandó szöveget. 
Közli az anyagban előforduló ismeretlen szavak szójegyzékét. Leírja a 
szógyakorlatot a helyes megoldással; 

c) s megtaláljuk benne a felkészülés közben végzett gyakorlatok he-
lyes megoldását. 

A feladatlapokat a tanulók az első órán kézhez kapják, az óraváz-
latban feltüntetett helyen és időben a tanulóknak kiosztjuk, megmagya-
rázzuk a vele kapcsolatos feladataikat. Az első óra után az első, a má-
sodik óra után a 2. sz. — és így tovább — feladatlapok szerint készülnek 
tanulóink. A feladatlapokat a hozzá tartozó gyakorlatokkal az óravázlatok 
után közöljük. 

A továbbiakban a feladatrendszereket ismertetjük. 
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3. Feladatrendszerek, részprogramok 

Az 1. sz. feladatrendszer: A lexikai anyag ismertetése és gyakorlása. 
Korábbi kísérleteinknél úgy vélekedtünk, hogy a lexikai anyag elsőd-
leges bemutatására nem célszerű külön speciális gyakorlatot összeállítani, 
mert annak folyamatosságát gyakran megszakítja a szemantizáció. A szak-
irodalomban leírt gyakorlatok példájára azonban ennél a leckénél meg-
próbálkoztunk ezzel a formával. így készült el egy program a lexikai 
anyag elsődleges bemutatására. Gyakorlati végrehajtása olyan, mint a 
nyelvi laboratóriumban jól bevált forma: a magnóról többször elhangzik 
az ú j szót tartalmazó mondat a képi bemutatással egyidőben, melyet a ta-
nulók reprodukálnak. Ezután a magnó újra az eredeti mondatot adja, 
s a negyedik fázisban a tanulók megint ismételnek, majd új szó követ-
kezik egy újabb mondatban. Valóban majd minden mondat után meg-
állunk, hogy néhány kérdésben biztosabbá tegyük az ú j szó jelentésének 
felismerését és elsajátítását, ez azonban a várakozással ellentétben éppen 
nem zavaró, sőt változatosabbá teszi a gyakorlatot. A lexikai anyag taní-
tására terveztük meg tehát az I. sz. szöveget, amelyik párbeszédes for-
mában (ez közelíti meg legjobban az élő beszédet) kerül a tanulók elé. 
Természetesen a szöveget szemléltetjük, a korábban bemutatott fekete-
fehér diafilm segítségével. Egyszerű, majdnem tréfás, a lényeget kiemelő 
rajzokat csináltattunk. A rajzok szemléltetés mellett gondolkodásra is 
késztetik tanulóinkat. Ezt a párbeszédet — az I. szöveget — megtaláljuk 
a 117. oldalon. E feladatrendszerhez tartozik a IV. sz. szókiegészítéses 
gyakorlat. Felépítése a következő: a magnóról elhangzó mondat utolsó, 
hiányzó szavát — amelyik az új lexikai anyagot jelenti — kell a ta-
nulóknak a mondat után kiegészíteniük. Célja az, hogy a tanulók szó-
ismerete biztosabbá váljék, a szavakat ne elszigetelten, hanem mondat-
ban, megfelelő végződésekkel is tudják használni. Hogy elkerüljük a 
mechanikus, értelmetlen „szajkózást", amikor dolgozunk a gyakorlaton, 
a kiegészítés után kérdezzünk rá a szóra. (Hogy van az alany esete? Mi 
a főnévi igenév? Mi a magyar jelentése? Milyen rokonértelmű szóval 
tudnánk helyettesíteni? stb.) Ezáltal a tanuló kényszerítve van arra, 
hogy már az otthoni tanulásnál minden részletre kiterjedően folytassa 
munkáját . Mikor első alkalommal dolgozunk ezen a gyakorlatsoron, a ján-
latos a megfelelő diafilmeket is vetíteni. Ez természetesen a későbbiek 
folyamán elmarad. A IV. sz. szókiegészítéses gyakorlatot lásd a 119. olda-
lon. A bal oldali oszlopban a hiányzó szót találjuk, ezt a tanuló, mikor 
otthon dolgozik, a gyakorlaton letakarja, és csak az ellenőrzésre használja. 

3.2. A 2. sz. feladatrendszer (részprogram). Az összeállított szöveg 
reproduktív automatizálása 

A program célja a szókincs és az összeállított szöveg reproduktív 
automatizálása. Automatikus, drill gyakorlatok, ahol nagy szerepe van 
a reprodukálásnak. Vetít jük a szituációt megteremtő színes diafilmeket, 
és a magnóról elhangzó és háromszor ismétlődő mondatot reprodukálják 
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a tanulók. De nem állunk meg ezen az alacsony szintű értelmi tevékeny-
séget igénylő gyakorlatnál. Ami ezután következik, azt összefoglalóan 
feladatrendszernek nevezzük, amelyben kellően érvényesülnek a külön-
böző elemi műveletek (analízis, szintézis, összehasonlítás, absztrakció, ál-
talánosítás stb.). Ugyanis az egyszerű reprodukálással jól begyakorolt 
automatizált szerkezeteket, mint pl.: v őo.ii.moro o k h j , npa;i;mm; con.n-
a j i p i c t h u e c k o i i peuojiionHH, y n e h h k h nainen h i k o j i h , / l e n h Ce/ibMoro Honöpn 
stb. felhasználjuk más szövegkörnyezetben (pl. összehasonlítjuk a pár-
beszédes szöveg hasonló szerkezeteivel, vagy abban a szituációban hasz-
nál juk fel stb.). Ismét magasabb gondolkodási tevékenységet igényel, 
amikor a tanulónak egyes szám első személyben kell beszélnie, avagy 
absztrahálnia, ma jd általánosítania pl. a melléknevek birtokos esetének 
kapcsán stb. Mindezek elméleti megoldások alapján kapcsolódtak egy 
feladatrendszerbe. 

Ezek a feladatrendszerek nem a szó klasszikus értelmében vett prog-
ramok, hanem a program alapelveit f igyelembe vevő olyan tanulási 
tevékenység, amely kielégítheti a gondolkodásfejlesztés következményeit. 

A 2. részprogramot (II. sz. szöveg) a 118. oldalion talál juk. (Itt vala-
mennyi mondat háromszor ismétlődik.) A mondatok csak az automatizá-
landó szöveget képviselik, ehhez külön tartoznak a korábban vázolt ma-
gasabb szintű értelmi tevékenységet igénylő gyakorlatok. 

3.3. További feladataink az anyag tanításával kapcsolatosan 

A tankönyvi szöveg feldolgozása a továbbiakban hagyományos szö-
vegfeldolgozási formában történik, melyet nagyon jól demonstrál a meg-
felelő óravázlat, így külbn nem foglalkozunk vele. 

Amikor az anyag tagolásával foglalkoztunk, a 4. részcélként az in-
tuitív beszédet jelöltük meg, természetesen a feldolgozott témakörben. 
A részprogramok, feladatrendszerek maradéktalan végrehajtása után ju t -
nak el a tanulók a szabad dialógusig. Ezen túlmenően azonban az esemé-
nyekre való, azonnali, prompt reagálási képesség kibontakoztatása a fel-
adatunk. Ez azonban már nagyon-nagyon sok gyakorlás, hosszú évek 
munkájának eredménye. A tanár feladata, hogy a későbbiekben, pl. meg-
történt események kapcsán (ünnepség, szoboravatás, kirándulás stb.) ön-
álló beszédprodukcióra biztassa tanulóit, hogy érvényesülhessenek szabad 
kombinálási képességeik. Ilyenek lehetnek pl. az esetenkénti beszámol-
tatások, fogalmazás Íratása, előadások tartása. Ezen, és csak ezen az úton 
haladva valósí that juk meg fő feladatunkat tanulóinkban: a beszédképesség 
kialakítását. 

Ezzel a tervezőmunkát befejeztük. 
A következő részben a gyakorlati taní tásban használt tematikus óra-

tervet és az egységre fordí tható 6 óra óravázlatát ismertet jük, valamint 
külön is fe lh ívjuk a f igyelmet a feladatlapokra. 
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4. Óravázlatok 

az általános iskola 7. osztályos orosz tankönyve 4. „ CejbMoe Honópn " 
c. leckéjének integrált módszerrel való tanításához. 

A 4. lecke tematikus óraterve 

Oktatási cél: 27 szó és kifejezés elsajátítása, a szöveg feldolgozása, 
november 7-e témájával kapcsolatos beszélgetés — a h - r a végződő nő-
nemű főnevek ragozása — a melléknév birtokos esete ismeretfokon. 

Nevelési cél: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelentősége. 

1. óra: 9 ú j szó elsajátíttatása ismeretfokon a rajzos diafilm segít-
ségével. 

I. óraszakasz 
I. sz. szöveg 
1. rész 

II. óraszakasz 
II. sz. szöveg 
1. rész 

III. óraszakasz 
IV. sz. gyak. 
Feladatlapok kiosz-
tása, megbeszélése. 

2. óra: 9 ú j szó megtanítása, mint az előző órán. Az első órán tanult 
anyag aktivizálása. 

I. 
II. szöveg 1. rész 

I. szöveg 1. rész 
IV. gyak. 1. rész 

II. 
I. szöveg 2. rész 

II. szöveg 2. rész 

III. 
IV. gyak. 1—2. 
II. szöveg 2. 

I. szöveg 2. 

3. óra: 9 ú j szó megtanítása, az előző órán tanult anyag aktivizálása, 
ill. automatizálása. 

I. 
II. szöveg 1—2. 

I. szöveg 1—2. 
IV. gyak. 1—2. 

II. 
I. szöveg 3. 

II. szöveg 3. 

III. 
IV. gyak. 1—2-

I. szöveg 2. 
II. szöveg 3. 

4. óra: A szöveg feldolgozása — a melléknév birtokos esete 
előző órákon tanult anyag automatizálása. 

az 

I. 
IV. sz. gyak. 
II. szöveg 1—2-
I. szöveg 1—2-

II. 
a tankönyvi szöveg, 

-3. a melléknév birt. 
-3. esete. 

III. 
beszélgetés a színes 
dia alapján, 
fordítás oroszra. 

5. óra: Rendszerező óra. Az előző órán tanult 27 szó és kifejezés auto-
matizálása — dialógus az adott témakörben — szövegelmondás november 
7-ről — a íi-ra végződő főnevek ragozása. 
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I. 
Szógyakorlat 
II. és I. szöveg 
Szövegolvasás 

6. óra: Az ismeretek 

II. 
а я -га végződő 
nőnemű főnevek 
ragozása 

enőrzésére szolgáló óra. 

III. 
Beszélgetés a színes 
dia és a tk.-i 
szöveg alapján. 
Vázlat. 

1. Szógyakorlat 4 felelő 
2. II. szöveg 2 felelő 
3. I. szöveg 4 felelő 
4. Olvasás 1 felelő 

5. Fordítás oroszra 2 felelő 
6. Tk. 2., 3. gyakorlat 2 felelő 
7. Önállóan az ünnepről 2 felelő 

1. óra 

Óra anyaga: 4. lecke 1. rész. 
Óra típusa: Űj ismereteket közvetítő óra. 
Lexikai anyag: наступить, в этот день, праздник, поздно, праздник соци-

алистической революции, музыка, подбежать, день отдыха, потому что. 
Nevelési cél: Седьмое ноября — праздник социалистической революции. 
Szemléltetés: színes és fekete-fehér dia, magnó. 
Öra menete: 

I. Dinamikus órakezdés 

Разговор о погоде — как докладывает дежурный — дата. 
II. Célkitűzés 

Дети! В ноябре большой праздник. Этот праздник — Седьмое ноября. 
Сегодня и на следующих уроках мы будем разговаривать о празднике, 
о Седьмом ноября. 

III. Új anyag 

1. Az új szavak tanításánál a fekete-fehér diát vetítjük. Párbeszédet 
hallgatnak a tanulók. I. szöveg 1. rész. 

2. Hallgatják, ismétlik a szöveg 1. részét. Szemantizáció. 
3. Vetít jük a színes diát, a tanulók hallgatják, ismétlik а II. szöveg 

1. részét. 
IV. Gyakorlás 

1. Szóprogram. I. szöveg első rész. 
2. II. szöveg 1. rész ismétlés és tanári kérdezés: Какой день наступил? 

Какой праздник Седьмое ноября? Куда подбежал Стёпа? Где играла музыка? 
Кто стоял у большого окна? 

3. I. szöveg 1. rész ismétlés. 

V. Házi feladat 

1. számú feladatlap szerint. 
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2. óra 

óra anyaga: 4. leoke 2. rész. 
Óra típusa: Űj ismereteket közvetítő óra. 
Lexikai anyag: небо, голубой, висеть, на демонстрацию, оттуда, вместе 

с кем, песня, весёлый, народ. 
Nevelési cél: И наш народ празднует 7-ое ноября. 
Szemléltetés: mint az első órán. 
Óra menete: 

I. Dinamikus órakezdés 
Egy orosz tréfa. 

II. Számonkérés 

1. II. szöveg 1. rész: nézik, hallgatják, kórusban ismétlik. II. szöveg 
1. rész: vetítéssel kérdés-felelet. II. szöveg 1. rész: vetítéssel önálló el-
mondás. 

2. I. szöveg első rész: vetítés — hallgatják, kórusban ismétlik, újra 
vetítjük, kérdés-felelet. 

3. Szóprogram 1. rész. 
III. Célkitűzés 

На прошлом уроке мы говорили о празднике. Сегодня мы будем разго-
варивать о том, как празднует наш народ Седьмое ноября. 

IV. Új anyag 

1. Auditív szótanítás a fekete-fehér dia segítségével. Párbeszédes szö-
veg 2. rész. 

2. Hallgatják, ismétlik az I. szöveg 2. részét. Szemantizáció. 
3. Színes dia, II. szöveg 2. rész: hallgatják, ismétlik. 
4. Szavak jelentésének, helyesírásának megbeszélése. 
5. Pihenés: énekel az osztály. 

V. Gyakorlás 

1. Szóprogram 1—2. rész (háromszor). 
2. I. szöveg: kép — hallgatják — ismétlik, 1—2. rész folyamatosan. 
3. II. szöveg: kép — hallgatják, ismétlik, 1—2. rész folyamatosan. 
4. Kérdések: Какая стояла погода? Небо какое? Куда пошёл Стёпа? 

Куда пошли ученики нашей школы? Что висело на домах? Какие были люди? 

VI. Házi feladat 

А 2. sz. feladatlap szerint. 
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3. óra 

Óra anyaga: 4. lecke 3. rész. 
Óra típusa: Űj ismereteket közvetítő óra. 
Lexikai anyag: фотографировать, фотоаппарат, подарить, на другой день, 

вечная слана героям, возложить цветы, памятник героям, мне, на демонстрации. 
Nevelési cél: Мы возложили цветы на памятник героям. 
Szemléltetés: mint az előző órán. 
Óra menete: 

I. Dinamikus órakezdés 

Автобиографии нескольких учеников. 

II. Számonkérés 

1. II. szöveg 1—2. rész: nézik, hallgatják, kórusban ismétlik. 
2. II. szöveg 1—2. rész: vetítés, kérdés-felelet, önálló elmondás. 
3. I. szöveg 1—2. rész: vetítés, hallgatják, kórusban ismétlik, kérdés-

felelet. 
4. Szóprogram 1—2. rész. 

III. Célkitűzés 

Сегодня мы будем разговаривать о том, что мы делали на демонстрации. 

/V. Űj anyag 

1. Auditív szótanítás, mint az előző órán. Párbeszédes szöveg 3. rész. 
2. Hallgatják, ismétlik az I. szöveg 3. részét. Szemantizáció. 
3. Színes dia, II. szöveg 3. rész: hallgatják, ismétlik. 
4. Szavak jelentésének, helyesírásának megbeszélése. 

V. Gyakorlás 

1. Szóprogram 1—2—3. rész (háromszor). 
2. I. szöveg 2—3. rész: hallgatják, ismétlik. 
3. II. szöveg 2—3. rész: hallgatják, ismétlik. 
4. Kérdések: Что делил Стёпа на демонстрации? Кто подарил ему фото-

аппарат? Где были люди? Что возложили они на памятник? Что они там 
сказали? 

VI. Házi feladat 

А 3. számú feladatlap szerint. 
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4. óra 

Óra anyaga: 4. lecke 4. rész. 
Óra típusa: Űj ismereteket közvetítő óra. 
Oktatási cél: A tankönyvi szöveg feldologzása. 
Nyelvtan: A melléknév birtokos esete ismeretfokon. 
Nevelési cél: Как мы праздновали н школе? 
Szemléltetés: mint az előző órán. 
Óra menete: 

I. Dinamikus órakezdés 

Főnévragozási gyakorlatok, előtérben a birtokos eset. 

II. Számonkérés 

1. Szóprogram egyénileg. 
2. Színes diával a II. szöveghez kérdésekre válasz. Önálló képleírás. 
3. I. szöveg: hallgatják, ismétlik, önállóan kérdés-felelet. 

III. Célkitűzés 

Дети! Сегодня .мы будем читать о Седьмом ноября. Этот текст — письмо 
советского школьника. 

IV. Új anyag 

1. Bemutató olvasás magnóról — csukott könyvvel. A szöveg ré-
szenkénti olvasása, feldolgozása. Kijelölt mondatok fordítása. Összefog-
lalás. 

2. A melléknév birtokos esete. Lexikailag tanult jelzős szerkezetek 
kérdezése: день Седьмого ноября, праздник социалистической революции, 
ученики нашей школы, у большого окна, у нового памятника героям. Milyen 
végződést kap a melléknév birtokos esetben? Fogalmazzuk meg a szabályt. 

V. Gyakorlás 

1. A színes diafilmek vetítése mellett a tanulók egyes szám 1. sze-
mélyben elmondják az eseményt. 

2. Fordítás: Az iskolában szerdán (csütörtökön stb.) volt az ünnepély. 
X tanár beszélt a forradalomról. Mi énekeltünk, 3 kislány szavalt. Más-
nap későn keltem. Reggel tiszta, kék volt az ég. Elmentem az iskolába, 
ahonnan a felvonulásra mentünk. Énekeltünk, és nagyon vidámak vol-
tunk. Virágot tet tünk az emlékműre. Örök dicsőség a hősöknek! Otthon 
jó ebéd volt. Délután az egész család pihent, én moziban voltam. 

3. Tk. 41. oldal 3. gyak. 

V/. Házi feladat 

A 4. számű feladatlap szerint. 
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5. óra 

Óra anyaga: 4. lecke 5. rész. 
Óra típusa: ismétlő, rendszerező. 
Oktatási cél: 27 szó és kifejezés automatizálása, dialógus, а я-га vég-

ződő főnevek ragozása. 
Nevelési cél: Вечная слава героям. 
Szemléltetés: mint az előző órán, és a szoba, konyha diafilmen. 
Óra menete: 

I. Dinamikus órakezdés 
Orosz tréfa. 

II. Számonkérés 

1. Számonkérés a szóprogram alapján. A tanuló 10 mondatot, В ta-
nuló 11 mondatot egészít ki. Ismeri-e a tanuló a szótári alakot, tudja-e 
ragozott formában használni. 

2. 1—8. színes diáról önállóan beszél С tanuló, 9—15-ről D tanuló. 
3. Tankönyvi szöveg szép, kifejező olvasása. Értékelés a ráfordított 

idő és az elkövetett hibák arányában. 
4. írásbeli házi feladat ellenőrzése. Óra végén a füzeteket beszedjük, 

otthon javítjuk, értékeljük. 

III. Célkitűzés 

Сегодня мы будем продолжать наш разговор о 7-ом ноября, и в конце 
урока составим сочинение. Но сперва у нас есть тема но грамматике. 

IV. Üj anyag 

А я-ra végződő nőnemű főnevek ragozása. Fekete-fehér filmen ki-
vetít jük a szoba, konyha képét. 

Что это? комната, кухня. 
Milyen tövű főnév а комната, кухня? 
Что мы видим? комнату, кухню. 
Это окно чего? окно комнаты, окно кухни. 
Где этот стол? в коинате, и кухне. 

Ki fogalmazza meg, hogyan ragozzuk а я-га végződő főneveket? 
Hogyan lesz a többes szám alany eset? Részes, eszk., elj. esetek. Mi a 
комната szó többes szám birtokos esete (a szótő)? — Helyesen válaszol-
tatok. A lágy tövűeknél is a szótő. A lágyságot azonban lágyjellel jelölni 
kell. Van viszont néhány szó, ahol hiányzik a lágyjel: pl. недель de: 
песен. í r juk is le! (Vetítjük a táblai vázlatot, a tanulók a füzetbe írják.) 

V. Gyakorlás 

1. A nyelvtani anyag gyakorlása, tk. 41. o. 2. gyak. 
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2. Pihenés. A tanulók meghallgatnak Csajkovszkij IV, szimfóniájá-
nak 4. tételéből egy részletet. A téma orosz népdal, énekórán tanulták. 

3. Fordítás oroszra. Szöveg, mint az előző órán. 
4. A tanulók a színes dia alapján egyes szám 1. személyben beszél-

nek november 7-ről. Majd ugyanaz a gyakorlat film nélkül. 
5. Fogalmazáshoz vázlatot készítünk: 

Теперь мы будем разговаривать о том, что делали в праздник. 
Возьмите тетради и запишите! 
Что я делал(а) в праздник? 

а. Утром. 
6. На празднестве, 
в. После обеда. 
Pontonként kérdésekre összefoglaljuk, majd összefüggően elmondjuk. 

VI. Házi feladat 

Az 5. számú feladatlap szerint. A tábla képe: lásd korábban dia-
filmen. 

6. óra 

Óra anyaga: 4. lecke 6. rész. 
Óra típusa: Az ismeretek ellenőrzését szolgáló óra. 
Nevelési cél: A tanuláshoz való helyes viszony. 
Szemléltetés: Mint az előző órán. 
Óra menete: 

I. Célkitűzés 

Дети! Мы много разговаривали о 7-ом ноября, о празднике. А теперь 
посмотрим, как вы выучили материал. 

II. Számonkérés 

1. А 3 különböző házi feladat értékelése. 
2. Szógyakorlat 2x2 tanuló, А, В és C, D tanulók. 
3. II. szöveg osztályszámonkérés — kórusban ismétlik. 
4. Színes dia alapján E és F tanulók egyes szám 1. személyben, 
о. I. szöveg osztályszámonkérés. 
б. Párbeszéd filmről 2x2 tanuló, H, I, K, L tanulók. 
7. Szöveg olvasása. M. tanuló. 
8. Fordítás oroszra, 2 tanuló, N és О tanulók. 
9. Tankönyv 2. és 3. gyakorlata, P és R tanulók. 

10. Önálló előadás november 7-ről, S és T tanulók. 

III. Az osztály munkájának értékelése 
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5. Feladatlapok és gyakorlatok a tanulók otthoni munkájához 

1. sz. feladatlap 

1. feladat: Végezd el az 1/1. gyakorlatot! (Emlékezz a fekete-fehér 
diára!) 

2. feladat: Végezd el a II/ l . gyakorlatot! (Mit láttunk a színes dián?) 
3. feladat: Másold be az ú j szavakat a szótárba és tanuld is meg! III/ l . 

gyakorlat. 
4. feladat: Gyakorold az ú j szavakat mondatokban! IV/1. gyakorlat. 

2. sz. feladatlap 

1. feladat: Folytasd az I. sz. gyakorlatot! Az 1. és 2. részt kell meg-
tanulnod ! 

2. feladat: A II. sz. gyakorlatból is 1. és 2. részt kell tudnod a követ-
kező órára! 

3. feladat: Másold be a szavakat a szótárba és tanuld meg a III/2. 
szavait! 

4. feladat: Felelj az ú j szavakkal а IV/1. 2. gyakorlatban! 

3. sz. feladatlap 

1. feladat: Ismételd az I. sz. feladat 1. és 2. pontját! Tanuld meg a 3. 
pontot! 

2. feladat: A II. gyakorlatból ismétlés az 1. és 2. pont. Űj anyag a 3. 
rész. 

3. feladat: Másold be az ú j szavakat a szótárba és tanuld meg azokat! 
(Több új szó nem lesz.) 

4. feladat: Gyakorold az ú j szavakat mondatokban! IV. 1—2—3. rész. 

4. sz. feladatlap 

1. feladat: Ismételd az I., II. és IV. gyakorlatokat! 
2. feladat: Tanuld a szavakat szótáradból is! 
3. feladat: Gyakorold a szöveg olvasását! Idő: 1 p. 20 mp—1 p. 40 mp. 
4. feladat: Tanuld meg a nyelvtani anyagot! Tankönyv 40. old. és a 

füzeted. 
5. feladat: Végezd el a tankönyv 41. old. 3. gyakorlatát! Ellenőrizd 

munkádat, a helyes megoldást a VII. pont adja. 
6. feladat: Fordítsd oroszra, fordításod ellenőrizd! A helyes megol-

dást a VI. pont alatt találod. Az iskolában szerdán (csütörtökön) volt az 
ünnepség. X tanár úr beszélt a forradalomról. A 7. osztályos tanulók 
énekeltek. Másnap későn keltem. Reggel tiszta, kék volt az ég. Elmentem 
az iskolába, ahonnan a felvonulásra mentünk. Nagyon vidámak voltunk. 
Virágot helyeztünk az emlékműre. Örök dicsőség a hősöknek! Otthon jó 
ebéd volt. Ebéd után az egész család pihent, ón moziban voltam. 

7. feladat: írásbeli házi feladat 146. o. 4. gyak. 3. mondat. 
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5. sz. feladatlap 

1. feladat: Ismételd át az I., II. és IV. feladatokat! 
2. feladat: Készíts fogalmazást Что я делал(а) в праздник? címmel! 

'Vázlatát az órán leírtuk a füzetbe. Mondd el! 
3. feladat: Tanuld meg а я-га végződő főnevek ragozását! (Tankönyv 

40. és 136. old. — füzet.) 
4. feladat: Végezd el szóban a tankönyv 41. o. 2/a és b) gyakorlatát! 

Ellenőrizd! A helyes választ az V. pont tartalmazza. 

6. sz. feladatlap 

1. feladat: Ismételd az I., II. és IV. gyakorlatot! 
2. feladat: Beszélj önállóan a Nagy Októberi Szocialista Forrada-

lomról! 
3. feladat: Gondold jól át, hogy mit tanultunk nyelvtanból! 
4. feladat: Készíts fogalmazást! Címe: Седьмое ноября. 

I. szöveg 

I. — Пора вставать Анна! Уже 7 часов. 
— Нет! Я встаю поздно. Сегодня день отдыха. 
— Какой сегодня день? 
— Сегодня четверг — день 7-го ноября. 
— Уже наступил день 7-го ноября? 
— Да. 7-ое ноября — большой праздник. Праздник социалистической ре-

волюции. 
— Что это Анна? 
— Играет музыка. Подбежим к окну! 

II. — К а к а я сегодня погода? 
— Погода хорошая, небо чистое, голубое. 
— Там на домах флаги? 
— Да, красные флаги висят на домах. 
— Куда идёт народ? 
— Народ идёт на демонстрацию. 
— А мы не идём на демонстрацию? 
— Идём. Вместе с рабочими. 

Ш . — Что у тебя Анна? 
— Это мой новый фотоаппарат. Папа подарил мне. 
— Что ты делаешь? 
— На демонстрации я много фотографирую. 
— Вот видишь — наш новый памятник героям. Ой! Какой он красивый! 
— Да, он очень красивый. Мы возложим цветы на памятник. 
— А что мы говорим? 
—Вечная слава героям! 
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II. szöveg 

í. — Уже наступил день Седьмого ноября. 
— Седьмое ноября — праздник социалистической революции. 
— В этот день Стёпа быстро подбежал к окну, потому что на улице играла 

музыка. 
— Брат Юра уже там стоял у большого окна. 

II. —Погода была хорошая, небо чистое, голубое. 
— Стёпа вместе с братом пошёл в школу, оттуда ученики нашей школы 

пошли на демонстрацию. 
— На домах висели красные флаги. 
— Люди пели песни. Они были весёлые. 

III . —Стёпа на демонстрации много фотографировал, потому что мама подарила 
Стёпе фотоаппарат. 

— Люди уже у нового памятника героям. 
— Они возложили цветы на памятник, и сказали: вечная слава героям! 
— На другой день в школе дети много говорили о празднике. 

III. Szójegyzék 

I. наступить (-ИТ, -ят) 
в этот день 
праздник 

elérkezni, megjönni 
ezen a napon 
ünnep 

праздник социалистической революции a szoc. forr. ünnepe 
музыка 
подбежать (подбегу, -ишь, -бегут) 
поздно 
день отдыха 
потому что 

zene 
odafutni 
későn 
pihenőnap 
azért, mert 

II. небо 
голубой3 

хзисеть (нишу, висишь, висят) 
на демонстрацию 
вместе (с кем) 
оттуда 
песня 
весёлый3 

народ 

égbolt 
kék 
függni 
a felvonulásra 
együtt (vkivel) 
onnan 
ének, dal 
vidám 
nép 

III. фотографировать (-ую, -уешь, -уют) 
фотоаппарат 
подарить (-ю, -ишь, -ят) 
на другой день 
вечная слава героям 

fényképezni 
fényképezőgép 
ajándékozni 
másnap 
örök dicsőség a hősöknek 
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возложить цнегы 
мне 
на демонстрации 
памятник героям 

I. праздник 
праздник 
социалистической 
революции 
день отдыха 
музыка 
поздно 
подбежим 

I I . чистое небо 
голубое 
висят красные 
флаги 
вместе 
народу 
песня 
весёлая 

I I I . фотоаппараты 
фотографируем 
подарила мне 
памятник героям 
на демонстрации 
возложили 
вечная слава 
героям! 

virágot helyezni 
nekem 
a felvonuláson 
hősi emlékmű 

ÍV. Дополните предложения! 

Седьмое ноября — большой 

День 7-го ноября 
Воскресенье — это 
Когда праздник, на улицах уграет 
Когда день отдыха, мы встаём 
Если на улице играет музыка, мы . . . . к окну. 

Когда светит солнце, мы видим 
А небо не только чистое, но и 

В праздники на домах 
Ученики 7-го класса идут 
В праздники на улицах много 
„По улицам шагает весёлое звено — это хорошая 
Эта песня не только хорошая, но и 

„Зоркий"' „Киев ' ,,3енит ' хорошие 
Фотоаппаратом мы 
Мой фотоаппарат „Школьник бабушка 
На площади Фэлсабадулаш новый 
7-го ноября мы были 
И на памятник пветы 

Та м мы сказали 

V. Упражнение 

а) в деревню, деревню, деревни, о деревне 
б) Сегодня девочки пошли в деревни. Они любят деревни. Пионеры посмотрели 

кооперативы деревень. Что вы читали о деревнях? 

VI . Упражнение 

В школе в среду (в четверг) было праздненство. Товарищ учитель X рассказал 
о революции. Ученики 7-го класса пели. На другой день я встал(а) поздно. 
Утром небо было чистое, голубое. Я пошёл (пошла) в школу, оттуда мы пошли 
на демонстрацию. Мы были очень весёлые. Возложили цветы на памятник: Веч-
ная слава героям! Дома был хороший обед. После обеда вся семья отдыхала, 
и я был(а) в кино. 
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VI I . Упражнение 

русского языка, прилежного школьника, 
богатой деревни, железной дороги, 
социалистической революции, большого окна 

6. Értékelés 

Az így megtervezett tanítási anyagot többször kipróbáltuk és a ta-
nulók tudásszint jének megállapítására te l jes í tménymérést végeztünk. Az 
értékelés külön dolgozatot igényelne, ezért itt most csak néhány ered-
ményt és a végső konklúziókat ismertet jük. 

6.1. A kísérleti módszerrel tanított osztályokban megközelítőleg egy 
osztályzattal ér tek el jobb eredményt a tanulók a kontroli-csoportokkal 
szemben. T-próbával igazoltuk, hogy ez a különbség szignifikáns. 

6.12. Rendkívül magas szintet muta tot t a tanulók szóismerete és lé-
nyegesen több volt a kiváló megoldás, s kevesebb az elégtelen, mint a 
kontroli-osztályokban. 

6.13. A szilárd szókincs nagyon megjaví tot ta a tanulók beszédkész-
ségét, akik a tanul t témakörben elég könnyedén és meglehetősen helye-
sen beszéltek. Csak feltételezni tudjuk, hogy milyen jelentős javulás volna 
abban az esetben, ha hasonló módszerrel dolgoznánk a négy év folyamán. 

6.2. Fokozatosan meg kell kezdeni bizonyos témakörök ú j szempontok 
szerinti kidolgozását. Ilyen témaikörök lehetnek: iskolai élet, családi kör-
nyezet, áruház stb. Ez a kidolgozás nem egyes pedagógusok empirikus 
próbálkozását jelenti, hanem különböző szakemberek kollekt ívájának kö-
zös munkájá t . A témát több lépcsőben koncentr ikusan bővülő formában 
egyre magasabb osztályok számára kell kidolgozni. Ezt a gyakorlat kö-
veteli, mert csak így lehet a magnetofon és diafilm minden előnyét tuda-
tosan kihasználni, a nyelvi laboratóriumot élettel megtölteni. 

6.3. Végül, de nem utolsósorban az ú j követelményekhez, az ú j fel-
adatokhoz tanár je lö l t je inket is fel kell készíteni. 

Методические эксперименты в обучении русскому языку в общей школе 

Д - Р Л О Р А Н Д Б Э К И 

Р Е З Ю М Е 

А в т о р в своей статье указывает на изменения, произошедшие в области методики 
под влиянием психологии, подагогики и языковедения. А н а л и з и р у е т возникший 
этим путём так называемый ,,интегральный метод", для которого характерно сочетание 
проверенных приёмов комплексного метода, програмированного обучения, алгоритми-
ческих способов и сознательного использования аудиовизуальных средств. 

А в т о р представляет читателям учебный материал, обработанный интегральным 
методом. 
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A TANULÓK TUDÄSÄNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉMIAOKTATÁSBAN 

DR. SÁRIK TIBOR 

(Közlésre érkezett : 1971. október 7.) 

A tanulók tudásának ellenőrzése és értékelése (osztályozása) az a terü-
lete a pedagógiának, amely nap mint nap a legtöbb problémát veti fel. 
Nem véletlen, hogy számos, egyébként igen jól dolgozó tanár fél az osztá-
lyozásitól. A gyakorlóiskolai látogatások alkalmával is tapasztaljuk, hogy 
a tanárjelölteknek szinte legnehezebb probléma a helyes feleltetés és osztá-
lyozás ,,megtanulása". 

Az értékelés és osztályozás szerepe pedig rendkívül fontos a nevelés-
ben. A helyes módon történő értékelés ugyanis fokozza az eredményeket, 
a helytelen értékelés pedig lerontja azokat. A világviszonylatban folyó 
vizsgálatok megállapították, hogy a szóbeli feleltetés alkalmával az ellen-
őrzést egyrészt nem lehet eléggé átfogóvá tenni, másrészt az értékelés nem 
eléggé objektív. 

A pusztán írásbeli feleltetés viszont más veszélyeket rej t magában: 
nem fejlődik a tanulók szóbeli kifejezőkészsége, nincs élő kapcsolat a peda-
gógus és tanuló, tanuló és tanuló között stb. 

Ezért a helyes megoldás a szóbeli és írásbeli ellenőrzés megfelelő 
arányának kimunkálása. 

Mielőtt az értékelés részletes elemzésére rátérnék, szeretném saját 
vizsgálataink alapján bemutatni, hogy az osztályozással még igen komoly 
problémák vannak. Az elmúlt években (1969/70/71) 6 iskola 457 tanuló-
jával végeztünk kísérleteket a különböző (hagyományos és modern) mód-
szerek hatékonyságával kapcsolatban. Ezek közül 392 tanuló volt konstans 
(a többit a közbejött influenzajárvány miatt ki kellett ejteni). 

Ezt a felmérést most az osztályozás szempontjából vizsgáljuk meg. Ha 
összehasonlítjuk a 6 isikola tanulóinak félévi érdemjegyeit egy ezt követő 
felmérés (a kísérleti előfelmérés) eredményeivel, azt látjuk, hogy a tanárok 
osztályozásában még igen sok a probléma. (1. és 2. sz. táblázat.) 

Nagyon érdekes képet kapunk, ha részletesen összevetjük a 6 iskola 
félévi érdemjegyeit kémiából: 
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Jeles Jó Köz. Es. Et. й -о л 
Iskola neve Össz. % "g u> 

érdemjegyeket kapott tanulók száma g с 3 

Egri Gyakorló 24 20 11 8 1 64 3,9 
Sátoral jaújhelyi Petőfi 25 12 10 37 4 88 3,2 
Sátoraljaújhelyi Esze Tamás 10 12 18 26 4 70 3,0 
Sárospatak 5 16 21 37 8 87 2,6 
Egri Gagarin 17 13 17 7 1 55 3,7 
Szomolya 9 7 3 9 — 28 3,6 

összesen 90 80 80 124 18 392 3,25 

Grafikus ábrázolással 

Az előjelmérés adatai érdemjegyekre bontásban 

Iskolák -
Jeles Jó Köz. Es. 

eredményit elért tanulók száma 

Et. 
össz. Atl. 

Egri Gyakorló 12 22 18 10 2 64 3,5 
Sátoral jaújhelyi Petőfi 15 17 26 19 11 88 3,0 
Sátoral jaújhelyi Esze Tamás 11 15 18 6 20 70 2,9 
Sárospatak 6 18 20 23 20 87 2,6 
Egri Gagarin 15 22 14 3 1 55 3,8 
Szomolya 6 12 8 1 1 28 3,7 

Összesen 65 106 104 62 55 392 3,16 
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Grafikus ábrázolással 

A két táblázat és grafikon egybevetésével az alábbiak állapíthatók 
meg: 

a) A tanulók tényleges tudása és a félévi eredménye között elég nagy-
fokú az eltérés (egyes iskoláknál 0,4 is). 

b) A tanárok viszonylag könnyen megadják a jeles osztályzatot. 
A szóbeli felelés alkalmával nem vizsgálják meg eléggé a tanulók tény-
leges tudását és az alkalmazási fokot. (A félévi osztályzásnál 90 volt 
a jeles; a tanulóknak közel 23%-a; a felmérésnél már csak 65 tanuló volt 
jeles, ami 16%-nak felel meg. A jeles tanulók egy része a valóságban csak 
jó osztályzatot érdemelne.) 

c) Még könnyebben megadják az elégséges osztályzatot az elégtelen 
helyett. Különösen VIII. osztályban, félévkor elég nagyfokú liberalizmus 
uralkodik a továbbtanulás miatt. A megvizsgált tanulók majdnem 32%-a 
(124 tanuló) elégséges érdemjegyet kapott; az előfelmérésnél ezeknek csak 
a fele (62 tanuló) maradt elégséges, a másik fele elégtelen lett. 

d) Az előfelmérés adatai sokkal reálisabb eredményt (szinte Gauss-féle 
haranggörbe) mutatnak, mint az osztályozás. Tehát a pusztán szóbeli fele-
lésre építő és összbenyomások alapján történő osztályozás elég nagy elté-
rést mutat az osztályzat és a tényleges tudás között. 

Ezért feltétlen szükséges előrelépni az objektívabb értékelést biztosító 
írásbeli ellenőrzés irányába. Báthory Zoltán szerint „az ellenőrzés a tanár-
nak hibaelemzés, a tanulónak megerősítés". Az ellenőrzés módszereinek 
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hatékonysági rangsorát az szabja meg, hogy milyen részletes hibaelemzést 
és milyen mennyiségű megerősítést tartalmaz. Szerinte a szokásos mód-
szerek és az újabb próbálkozások elvileg a következő sort adják: 

1. verbális felelet <C 2. dolgozat < 3. írásos dokumentációk 
elemzése 

4. tanár által készített <C 5. visszajelentő < 6. kutatók által készített 
tantárgytesztek készülékek standardizált 

tantárgytesztek 

Ezek közül csak az 1. és 4. módszerrel foglalkozom. 

A verbális felelet 

Ez is feltétlenül szükséges, de ki kell egészíteni más módszerekkel, 
mint már utaltam is rá. A verbális feleletnél a tényismeret mellett az 
alkalmazási szintet is meg kell vizsgálni. 

Ezen a téren nagyon sok hiba tapasztalható. Vannak tanárok, akik 
azzal „dicsekednek", hogy egy órán 10—20 tanulót is lefeleltetnek. Egy 
tanulótól pl. egy mondatot kérdeznek és erre 5-ös vagy l-es érdemjegyet 
adnak. A verbális feleletnél sohasem szabad így eljárni. Egy tanuló 5—6 
percnél kevesebb ideig általános iskolában sem felelhet. 

Legjobb, ha a feleltetés három részre tagolódik: 
a) Az új anyag ismeretének megvizsgálása. 
b) Kérdés a régebbi anyagból. 
c) A gondolkodási (alkalmazási) szint megvizsgálása (pl. a kémiai 

alapfogalmakból, számításokból fel tet t kérdések alapján). 
E nélkül nem szabad értékelni (osztályozni) a tanulókat, mer t legtöbb-

ször elhamarkodott diagnózishoz jutunk, ami többet árt, mint használ. 
Általában ne í r junk be sem az ellenőrzőbe, sem az osztályozó naplóba 

könnyen jegyeket, csak alapos vizsgálat és megfontolás után. 

A tanár által készített tantárgytesztek 

Mivel a központtól (OPI) még nem kaptunk standardizált tantárgy-
teszteket, magunk próbálkoztunk meg ezek összeálltásával, az ún. ellen-
őrző feladatlapok formájában. 

Pirino Ida szakfelügyelővel (Heves megye) közösen összeállítottunk 
a VIII. osztályos anyaghoz 6 ellenőrző feladatlapot. Ezek a következők: 

I. Az alapfogalmak felmérése. 
II. A bázisokról tanultak felmérése. 

III. A savakról tanultak felmérése. 
IV. A sókról tanul tak felmérése. 
V. Az ipari fémekről tanultak felmérése. 

VI. Az egész évi anyag felmérése. 
Mindegyik feladatlapot A—В változatban készítettük. Ezek általában 

2—2 oldalasak, kivéve az utolsót, az 3 oldalas. 
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Az ellenőrző feladatlapok összeállításánál a következő szempontokat 
vettük figyelembe: 

a) Tartalmazza a legfontosabb, minden tanuló által ismerendő fogal-
makat, problémákat; 

b) vizsgálja meg az alkalmazási szintet is; 
c) könnyen értékelhető legyen, ne jelentsen túlzott adminisztrációt 

a tanárnak. 

A pontozást az OPI Kémiai Tanszékének egyik országos eredmény-
vizsgáló felmérésének mintájára végeztük: 

1 ponttal értékeltük egy fogalom, egy Összegképlet stb. leírását, 
2 ponttal értékeltük a molekulasúlyszám tást, a szerkezeti képlet fel-

írását stb. 
3 ponttal értékeltük a kémiai egyenletek pontos felírását, mert ez 

jelenti a legnehezebb feladatot. 

A pontok összegét százalékban fejeztük ki, és ennek eredményeképpen 
állaptottuik meg az érdemjegyet: 

jeles érdemjegyet kapott a 90—100%-os teljesítmény 
jó érdemjegyet kapott a 70— 90%-os teljesítmény 
közepes érdemjegyet kapott az 50— 70%-os teljesítmény 
elégséges érdemjegyet kapott a 25— 50%-os teljesítmény 
elégtelen érdemjegyet kapott a tanuló 25%-os teljesítmény alatt. 

Az 1—5. sz. feladatlapok 50 pontosak, tehát rendkívül könnyen átszá-
míthatók százalékra. 

45—50 pontig (90—100%) jeles 
35—44 pontig (70— 90%) jó 
25—34 pontig (50— 70%) közepes 
13—24 pontig (25—50%) elégséges 
12 ponttól lefelé (25% alatt) elégtelen. 

A 6. feladatlap, mivel átfogó képet szeretne kapni a tanulók egész 
évi tudásáról, 70 pontos. Itt is hasonló módon számítjuk (ki az érdemjegyet 
a megfelelő százalék alapján. 

Ezután bemutat juk az ellenőrző feladatlapok A) változatát. A B) vál-
tozat hasonló feladatokat tartalmaz. A feladatlapok megfelelő rubrikáiba 
be vannak írva az adható pontszámok. (Lásd 1—6. feladatlap.) 
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Név: j Iskola: 

I. Alapfogalmak felmérése 
(VIII. o. A csoport) 

1. Csoportosítsuk az anyagokat az üresen hagyott táblázatba! 

1 1 ! 

1 1 1 1 

Pl.: 1 Pl.: 1 Pl.: 1 PL: 1 

2. Az elemeket vegyjelekkel j e lö l jük! (Egészítsd ki az alábbi táblázatot!) 

Köznapi név Tudományos név Vegyjel 

1 Carboneum 1 

Réz 1 1 

1 1 S 

1 F e r r u m 1 

Klór 1 1 

(Az e lemmolekulák jele m á r képle t ! Pl.: N2, 0 2 képletek.) 

3. A keverék és vegyület jel lemzői: 

Az alkotórészek keverékben vegyületekben 

1. Eredeti tu la jdonsága ika t 1 1 

2. Egyesítése, szétbontása 1 
vált. 

1 
vált. 

3. Súlyának a r á n y a 1 1 
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3. A vegyületeket képletekkel jelöljük! (Egészítsd ki az alábbi táblázatot!) 

A vegyület neve össziképlete Szerte, képlete 

1 н 2 о 1 

1 1 C = ° 

Metán 1 2 

1 SO-, 2 

4. Számítsd ki a C0 2 molekulasúlyát! 2 

JEGYEZD MEG JÓL! 
A keverékeknek nincs képletük! 

5. Elevenítsük fel a tanult kémiai folyamatokat! 

a) írd fel a Mg11 égésének egyenletét! Állapítsd meg a kémiai folyamatokat! 

3 I 
J 1 

b) írd fel egyenlettel, mi keletkezik, ha vízbe egyenáramot vezetünk? 

3 
! I 1 

c) Sósavból (HCl) kalcium segítségével hidrogént fejlesztünk, í rd fel a folya-
matot egyenlettel! 

3 ! 

Elért pontszám: 

1 

j Érdemjegy: 
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I 
Név: j Iskola: 

II. Bázisokról tanultak felmérése 
(VIII. о. A csoport) 

I. Bázisok keletkezése 

1. a) í rd fel a bázisképzés folyamatát á l ta lánosságban! 

b) í rd fel a NaOH keletkezésének egyenletét egyesüléssel! 

2. Az ammónium-h id rox id (NH,,OH) keletkezése eltér a fent i szabálytól. í rd fel 
az NH-OH keletkezésének egyenletét! 

Milyen kémiai folyamat ez? 

II. Bázisok összetétele, kimutatása 

1. í rd le á l ta lánosságban 
a bázisok összetételét! 

+ 
vagy 

at. es. 1 
1 

2. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

A bázis neve összképlete Szerkezeti képlete 

1 1 K—O—H 

1 F e ( O H h 2 

Kalc ium-hidroxid 1 2 

Számítsd ki az Fe(OH) 3 molekulasúlyát ! (Fe atoms.: 56). 

2 
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3. Milyen bázist nevezünk lúgnak? 
4. A bázis melyik alkotórésze okozza a lúgos kémhatást? 
5. A lúgok kimutatása -al történik 1 

a 1 
a 1 

III. Bázisok tulajdonságai, felhasználása 

1. írd fel egyenlettel, mi keletkezik, ha a réz (Il)-hidroxidot heví t jük! 

Milyen kémiai folyamat ez? Milyen színű a keletkezett anyag? 

2. Töltsd ki az alábbi kémiai totót! 

Kérdés í 2 X Tipp 

1. Melyik bázis nem lúg? NH/jOH Ca(OH)2 Al(OH)3 

2. Melyik bázist használják 
építkezésnél? Ca(OH)2 Fe(OH)2 NaOH 

3. Melyik bázist használják 
szappangyártásnál? NH4OH NaOH Cu(OH)2 

4. Melyik bázis hevítésével 
keletkezik köh. ing. gáz? NaOH 

Fe(OH)3 

N H 4 O H Ca(OH)2 

5. Melyik bázis keletkezik a konyha-
só vizesold. elektrolízisével? 

NaOH 

Fe(OH)3 NaOH Al(OH)3 

6. Melyik bázis oldja a gyapjút, 
selymet? NH/.OH Mg(OH)2 NaOH 

7. Melyik bázis alk. részében 
nincs fém alkotórész? 

magnézium-
hidr. 

arnmón. 
hidr. 

kalc. 
hidr. 

Ca (ОН) о 8. Melyik bázis erősebb? NaOH KOH 

kalc. 
hidr. 

Ca (ОН) о 

9. Melyik bázist nem célszerű 
üvegdugóval bedugni? Ca(OH)2 NaOH Fe (OH)2 

10. Melyik bázist nevezik 
szalmiákszesznek? NaOH KOH N H 4 O H 

11. Melyik a leggyengébb bázis? Ca(OH)2 NH4OH NaOH 

12. Melyik az ammóniagyártás 
egyik nyersanyaga? nitrogén földgáz oxigén 

13. Melyik bázist haszn. 
folttisztításra? NH,,OH NaOH KOH 

Elért pontszám: Érdemjegy: 
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Név: j Iskola: 

III. Savakról tanultak felmérése 
(VIII. o. A csoport) 

I. Savak keletkezése 

1. a) í rd fel a savak keletkezésének fo lyamatá t á l ta lánosságban! 

1 
1 I 1 

b) í rd fel a szénsav keletkezésének egyenletét a szénből k i indulva! 

2. A sósav (HCl) keletkezése eltér a fent i szabálytól. í rd fel egyenlettel a sósav 
keletkezését! 

Milyen kémiai fo lyamat ez? 

II. Savak összetétele, kimutatása 

1. í rd le á l ta lánosságban 
a savak összetételét! 

+ 

í" i 

2. Töltsd ki az alábbi táblázatot ! 

A sav neve összképlete Szerkezeti képlete 

1 1 H — 0 — С = О 
н — о — ° = о 

1 H3PO4 2 

Salétromsav 1 2 

Számítsd ki a sa lé t romsav molekulasúlyát! (N atoms.: 14) 
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3. Hogyan nevezzük az oxigéntartalmú savakat? I 
4. A savak melyik alkotórésze okozza a sav kémhatását? 1 
5. A savak kimutatása -al történik 1 

a 1 
a 1 

III. Savak tulajdonságai, felhasználása 

1. í rd fel egyenlettel, hogyan oldódik a réz cc. (tömény) meleg kénsavban? 

3 i 3 

2. Töltsd ki az alábbi kémiai totót! 

Kérdés 
I 

1 2 X Tipp 

1. Melyik savat használják 
forrasztásnál? HNO;{ HCl H2SO4 

2. Melyik savat használ ják 
konzerválásra? H2so3 H2SO4 HCl 

3. Melyik sav vízelvonó hatású? cc. HNO3 cc. HCl cc. H2SO/, ] 
i 

4. Melvik sav hev.-vel keletk. 
SO,? H2SO,, H2SO:; H.CO, 

Ca 5. Melyik fémet nem oldja a sósav? Ag Zn 

H.CO, 

Ca 

6. Melyik sav a robbanóipar fontos 
nyersanyaga? HNO;- HCl H 2S0 3 

7. Melyik sav bomlékony? H2CO;> HCl H2S04 

8. Melyik savat használják 
akkumulátor töltésére? HNO;, H9SO4 HCl 

9. Melyik sav redukáló hatású? HCl HNO3 H2so3 

10. Melyik savat nevezik 
választóvíznek? HNO;) H2co3 H,SO:; 

11. Melyik sav nem tar talmaz 
oxigént? sósav kénsav szénsav 

12. Melyik sav oxidáló hatású? H,CO, H2SO4 HCl 

Pontszám: Érdemjegy: 
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Név: j Iskola: 

1. Sók keletkezése 

IV. A sókról tanultak felmérése 
(VIII. o. A csoport) 

A sók különfé le kémiai á ta lakulássa l keletkezhetnek. Ezek közül há rma t emel-
tünk ki. 

1. a) í r j uk le á l ta lánosságban a sóképzés fo lyamatá t helyettesítéssel: 

1 + 

b) í rd fel a kalc ium-klor id keletkezésének egyenletét helyettesítéssel! 

2. a) í r j u k le á l ta lánosságban a sóképzés fo lyamatá t közömbösítéssel: 

+ 1 —J 1 + 

b) írd fel a ná t r ium-szu l fá t keletkezésének egyenletét közömbösítéssel! 

3. Egyesüléssel is ke le tkezhet só. í rd fel az ammónium-n i t r á t nagyipari elő-
ál l í tásának egyenleté t ! 

II. Sók összetétele 

1. í rd le a sók összetételét! 
vagy 
atom- 1 

csoport 
1 

1 
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2. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

-klorid 
1 

-ka rboná t -n i t rá t - szul fá t 

Nátr ium (i)- 1 1 1 1 

Magnézium^1)- 1 1 1 1 

Ammónium(i)- 1 1 1 1 

Alumínium(Hl)- 1 1 1 

Kalc ium( n ) - 1 1 1 1 

3. í rd le a kalcium-nitrát szerkezeti képletét (a) és számítsd ki a molekula-
súlyát (b)! 
a) b) 

III. Sók tulajdonságai, felhasználása 

Töltsd ki az alábbi kémiai totót! 

Kérdés 1 2 X Tipp 

1. Melyik sót használják 
permetezésre? NaCl CuSO/, CaSO,, 

2. Melyik só hev.-vel keletk. 
égetett mész? KCl CaSO/, CaC0 3 

3. Melyik só a pétisó alapanyaga? NH/ДОз CuSOc, NH4C1 

4. Melyik só a vegyip. fontos 
nyersanyaga? CaCl2 KCl NaCl 

5. Melyik só festi téglavörösre 
a lángot? NaCl CaCl2 KCl 

6. Melyik só tar talmaz kristályvizet? AlCl-j CuSO/; NaCl 

7. Melyik sók okozzák a víz 
keménységét? Ca-sók Na-sók K-sók 

8. Melyik só kék színű? AgCl Na2S04 CuSO/, 

Pontszám: Érdemjegy: 
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Név: j Iskola: 

V. A fémekről tanultak felmérése 
(VIII. o. A csoport) 

1. Az aktivitási sor a lap ján döntsd el, melyik kémiai fo lyamat játszódik le és 
melyik nem. Amelyik lejátszódik, azt az egyenletet tedd helyessé, amelyik nem, 
azt húzd át! 

Kiinduló anyagok Keletkezett anyagok Kémiád folyamat 

А1Ш + Fe 2 0 3 = 3 1 

Cu 1 1 + FeS0 4 = 3 1 

M g n + CuO = 3 1 

CuU -f AgNO:J — 3 1 

Agi + HCl = 3 1 

2. í rd le a kohásza t 3 munkaszakaszá t á l ta lánosságban. 

Munkás zakas z Kiinduló anyagok Keletkezett anyagok 

I. 1 1 1 

II. 1 1 1 

I I I . 1 1 1 

4. í rd le a t anu l t vasércek nevé t : 

1 1 1 1 

5. A nagyolvasztó keresztmetszet i ra jzán tün tesd fel : 
a) a beadagol t nyersanyagokat , 
b) a távozó gázok nevét, 
c), d) a csapolás e redményét 
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Írd le • vasgyártás 
alapegyenletét! 

6. Hány százalék szenet tartalmaz a nyersvas? 
az acél? 

7. Hazánkban milyen eljárással gyártanak acélt? .. 
8. Mi az acélgyártás lényege? 
9. Mit ér tünk ötvözésen? 

10. í r j példát acélötvöző fémekre! 

Érdemjegy: Elért pontszám: 
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Név: j Iskola: 

V. Év végi felmérés kémiából 
(VIII. o. A csoport) 

I. Az anyagok csoportosítása 

1. a) Az üresen hagyot t t áb láza tokba írd be az anyagcsoportok nevét! 
b) A pontokra helyezd el az alábbi anyagokat : 

Cu, A1203, HN0 2 , K 2S0 4 , földgáz, N2, Fe(OH) :!, C0 2 

Pl.: 1 Pl.: 1 
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II. A legfontosabb vegyületcsoportok összefüggése 

í rd fel a ná t r ium-szul f i t keletkezésének egyenletét elemeiből k i indulva! 

3 3 

3 

III. Egyenletek írása, kémiai folyamatok megnevezése 

Egészítsd ki az alábbi táblázatot ! 
(Az egyenleteket tedd helyessé!) 

Kiinduló anyagok Keletkezett anyagok Kémiiai folyamat 
megnevezése 

+ = Na-,C03 -f- H , 0 3 1 

MglX + = Mg(OH)., -f 3 1 

= AI,O . 4- н , о 3 1 

NaCl 4- H 2 S0 4 - 4- 3 
• 

NH( 4- = NH^NOj 3 
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IV. Az anyagok tulajdonságai, felhasználása 

Kérdés i 2 X Tipp 

Az anyagok melyik csoport jába tar-
tozik a generátorgáz? elem keverék vegyület í 

Mióta tudnak szerves vegyületet elő-
állí tani? 1828 1763 1728 í 1 

Melyik só festi a lángot télgavörösre? Na 2 C0 3 BaSO/j CaCO;3 1 

A vegyületek melyik csoport jába tar-
tozik a víz? bázis sav oxid i 

Kinek a nevéhez fűződik a vegyjelek 
írása? Liebig Dalton Berselius í 

Mi a nátr ium-hidroxid köznapi neve? mészvíz szalmiák-
szesz lúgkő 1 

Melyik bázis nem lüg? NaOH Fe(OHh Ca(OH)2 

1 
! í 

Melyik sót használják permetezésnél? CaCO, NH,,NO;| CuSO., 1 

Melyik fémvegyület érc? Fe20 : ! CuO CaO 1 

Mivel tudnád redukálni a rézoxidot? higany ezüst hidr. 1 

Milyen színűre változik a jódtink-
tura keményítő ha tására? 

piros kék zöld I 

Melyik sav redukáló ha tású? HoSO, H2SO:, Н2СО3 i 

i 
Vízgaz összetetele N 2 + H 2 H 2 + O 2 H , + C O í 

Melyik só hevítésével keletkezik ége-
tett mész? CaC0 3 CaSO,, Na 2 C0 3 í 

Melyik bázis bomlékony? КОН NH/.OH Ca(OH)2 í 
1 

Elért pontszám: Érdemjegy: 
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A dolgozatok javítása után az eredményeket célszerű az alábbi táblá-
zatban rögzíteni: 

Tanév: Osztály: 

Név 

i. 
dolg. 

II 
dal э • 

III. 
dóig. 

IV. 
dolg. 

V. 
dolg. 

VI. 
dolg. 

Név 
P 

sz. 
é 
i-

P 
sz. 

é j- P 
sz. 

é j- P 
sz. 

é j- P 
sz. 

é 
3-

P é 
SZ. j. 

1 

Jelmagyarázat: p. sz. = elért pontszám; é. j. = érdemjegy. 

így össze tudjuk hasonlítani az egyes tanulók fejlődését. Természe-
tesen a félévi és év végi érdemjegyeket nemcsak az ellenőrző feladatlapok 
alapján, hanem az évközi szóbeli feleletek és az egyes órákon alkalmazott 
5—10 perces mérőlapok eredményeinek összesítése alapján kell megállapí-
tani. így a szóbeli és írásbeli feleletek megfelelő kombinálásával már sok-
kal reálisabb érdemjegy adható. 

Természetesen a tanárnak ki kell számítania az osztály százalékos 
teljesítményét is minden dolgozatnál. Erre egy egyszerű példa: 

Osztálylétszám: 30. Egy tanuló által elérhető max. pontszám: 50 
Az osztály által elérhető maximális pontszám 50-30 = 1500 
Az osztály által elért pontszámok összege: 1050 
100% " 1500 

X % 1050 Tehát az osztály teljesítménye 70% (igen jó). 
Az eredményeket a mennyiségi értékelésen túlmenően minőségileg is 

értékelni kell. (Típushibák feldolgozása stb.) 
A fenti ellenőrző feladatlapokat először az Egri Tanárképző Főiskola 

gyakorló ált. iskolájában és az egri Gagarin ált. iskola (gyakorló jellegű 
iskola) VIII. osztályában próbáltuk ki, majd elterjesztettük Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékben. 

Most már második éve használják a jelzett megyék sok iskolájában. 
Megállapításaik szerint a feladatlapok igen hasznosnak bizonyultak az 
értékelések objektívabbá tételében. De ezen túlmenően a nevelők azért is 
hasznosnak tart ják, mert az anyag súlyponti kérdéseit maguk előtt látják 
már a téma tanításának megkezdése előtt. 
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Természetesen ezeket a feladatlapokat még lehet tökéletesíteni, az 
elbírálást is tovább finomítani, de az sok szempontból megnehezítené 
a tanár adminisztrációs munkáját , ami nem célunk. 

Érdeklődéssel vár juk a Művelődésügyi Minisztérium és az OPI Kémia 
Tanszékének kiadványát e téren, mert a feladatlapok stencilen vagy rotán 
történő sokszorosítása igen nagy munkát ró az ezzel foglalkozó lelkes szak-
emberekre. 

Mindenesetre úgy érezzük, hogy feladatlapjaink a központi kiadvány 
megjelenéséig jól szolgálják az általános iskolai kémiaoktatás ügyét. 
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mia tanítása, 1968. 129—138.) 
[7] Tokody Klára : Dolgozzunk korszerű módszerekkel az általános iskolai kémia-

oktatásban. (A kémia tanítása, 1968. 161—165.) 
[8] Tokody Klára : A feladatlapok, mint a gondolkodtatási tevékenység fejlesztésének 

eszközei a kémiatanításban. (A kémia tanítása, 1969. 3—8.) 

KONTROLLE DER KENNTNISSE BEI DEN SCHÜLERN 
IN DER ALLGEMEINEN SCHULE 

Dr. Sárik Tibor 

Auf Grund seiner Untersuchungen stellt der Verfasser fest, dass es noch 
in der Kontrolle und Bewertung der Kenntnisse bei den Schülern im Chemieunter-
richt der allgemeinen Schule noch ernste Probleme gibt. Die mündliche Abfragung, 
ebenso wie die ausschlieslich schriftliche Abfragung enthalten positive und negative 
Züge. Die richtige Lösung da fü r liegt in der Ausarbeitung entsprechender Verhält-
nisse zwischen mündlicher und schriftlicher Kontrollen. 

Eine Art schriftl icher Kontrolle ist, sog. themenschliessende Arbeitsblätter 
schreiben zu lassen. Mit Hilfe eines Mitarbeiters stellte der Verfasser 6 themen-
schliessende Arbeitsblätter f ü r die achte Klasse zusammen, und dieser Artikel 
enthält die A-Variante von denen. Der Leistung nach bekommen die Schüler die 
Zensuren. 

Nach 90—100% Leistung: vorzüglich (5) 
nach 70— 90% Leistung: gut (4) 
nach 50— 70% Leistung: mittelmässig (3) 
nach 25— 50% Leistung: genügend (2) 
unter 25% Leistung: nichtgenügend (1) 

Die themenschliessenden Arbeitsblätter werden von vielen Schulen in 3 Be-
zirken benützt und sie leisten einen nützlichen Dienst in der objektiveren Bewer-
tung der Schüler. 
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E S Z T É T I K A I N E V E L É S A Z É N E K - Z E N E T A N Í T A S B A N 

VAJDA LÁSZLÖNÉ 

(Közlésre érkezett : 1971. október 29.) 

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem 
pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénység-
ben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül 
nincs" [1], 

Az ifjúság nevelése, oktatása a legnagyobb felelősség, ami emberre 
hárulhat. Táplálni, megtölteni egy befogadásra váró élő, érző lényt a zene 
tudományának, mint szépnek szellemi táplálékával, a legszebb tevékeny-
ségek egyike. 

A zenei nevelés aktuális kérdés napjainkban, mégis kissé elhanyagolt 
területe a nevelésnek, bár igen fontos tényezője az emberi műveltségnek. 

Egységes rendben ugyanolyan szerepet tölt be, mint más nevelési 
területek, mégis ráhatásában gazdagabb, mint esztétikai nevelő eszköz. 

Témaválasztásommal, ha az ének-zeneoktatás egy töredékét érintem 
is, annak fontosságát, sokoldalúságát, emberformáló erejét szeretném 
hangsúlyozni, miután az ének-zenei nevelésnek is maradéktalanul eleget 
kell tennie ú j társadalmunk gyors kulturális fejlődéséből fakadó követel-
ményének azon elv alapján, hogy szoros összefüggésben kell állnia a való 
élettel. 

Ahhoz, hogy valamely művészeti ágat esztétikai szempontból vizs-
gáljunk, annak szerepét megjelölhessük, mint az esztétikai nevelés esz-
közét, az esztétika szó jelentésével és tartalmával is tisztában kell len-
nünk. 

A szó a görög eredetű ,,aisthesis"-ből származik, jelentése: érzékelés, 
észlelés. A régi filozófusok az esztétikát a ,,szép"-ről szóló kutatásnak 
tekintették, vagyis olyan elméleti nézetek összességének, amely a való-
ságban és a művészetben jelentkező szépet teszi vizsgálat tárgyává. Az 
esztétika tehát ebben az értelemben széptan. Pedig a szép is csak egy 
kategória, mely alapvető szerepet tölt be a többi kategória között. Egy-
ben az a tudomány a zene körére szűkítve, amely ,, . . . az emberi vi-
szonylatoknak a hang és a ri tmus anyaga által történt művészi vissza-
tükröződésével, a zene lényegével és tartalmával, a befogadó hallgató 
által történt átvétellel és átéléssel foglalkozik" [2], 

Az esztétika tárgya, maga az esztétikum, amely a visszatükröződés-
nek egy sajátos módja. Az esztétikum magában az életben jelentkezik. 
A természetben, mint természeti szép, a társadalmi életben (emberi hely-

141 



zeiekben) szétszórtan, a művészetekben koncentráltan van jelen. Min-
denfaj ta esztétikum, így a művészet — s ezen belül a zeneművészet is 
-— sajátosan társadalmi tevékenység eredménye, amely a társadalmi fe j -
lődésnek egy meghatározott fokán merül fel, s együtt fejlődik az emberek 
társadalmi tevékenységének fokozott kibontakozásával. „ . . . Az ember 
magáraébredésének, önfelfedezésének egyik legfőbb formája, történeti 
emlékezet, fejlődésének öntudata" [3]. 

Az esztétika — mint tudomány — a társadalmi tudatformákat tár -
gyalja, így a zeneművészetet is. Az esztétikum az emberi tevékenységnek, 
az emberi munkának a függvénye. Ezt bizonyítják a művészet eredetét 
feltáró kutatások is. 

,,A munka szervezi és embercsoportokat társadalommá, objektív ér-
vényű, sokoldalú kapcsolatokat hoz létre a közös munkában és más és 
más módon részes emberek között. Ezek az új viszonylatok kényszerítik 
a társadalom tagját arra, hogy nekik megfelelő sokoldalúsággal lássa és 
kezdje egész világát, hogy a természettel is 'csak a társadalmi viszony-
latok által meghatározott módon érintkezzék. Ezek szabják meg a gon-
dolkodását, szemléletét, magatartását még akkor is, amikor éppen nem 
vesz részt a közös munka valamelyik ágában. Ezek bölcsői az emberi 
érzelemvilágnak, ezek teszik lehetővé azt is, hogy az ember elvonatkoz-
tassa világa hangzó megnyilvánulásait a hangok forrásaitól, és magukból 
a hangokból — jelentésüket általánosítva — rendszert alkosson az egész 
valóság megjelenítésére. Tehát a zene forrása nem egyszerűen csak a kö-
zös kapálás vagy evezés ténye, hanem a munkateremtet te társadalom 
egész tudatformáló működése" [4], 

Mint a zenei hangnak, éppúgy a ritmusnak is a munka a teremtő 
atyja. Karl Biicherl a marxista hatás alatt álló polgári kutató „Munka 
és ritmus" c. alapvető munkájában számos úgynevezett „munkadalt" 
gyűjtött össze. Ezek versbeli és dallambeli szerkezetéből, ritmusából ki-
mutatható összefüggésük magával a fizikai munkával. A ritmikusan vég-
zett fizikai munka — akár csoportosan, akár egyénileg végezték — a 
munka eredményességét segítette elő. Célszerűbbé váltak az egyes munka-
mozdulatok, kevesebb erőfeszítéssel jártak az egyes munkafázisok. Ple-
hanov rámutatott arra, hogy a dalok ritmusát minden esetben a termelő 
munka ri tmusa határozza meg. 

Miután a termelőmunka technológiája is befolyásolta a dalok tartal-
mát, a dallam, a ritmus és a költészet fejlődésük első fokán a legszo-
rosabban összefüggtek egymással, de a hármas egység alapeleme a mun-
ka volt. 

Az esztétikum, mint az emberi munka terméke, a társadalom fejlő-
dése során alakul ki, tökéletesedik, melynek megértéséhez nem elegendő 
a külső tulajdonságok ismerete. Tapasztalati megismerést kívánt az ér-
zet, az észlelet és képzeleten keresztül éppúgy, mint racionális megisme-
rést, mely tudományos megismerés logikára és gyakorlatra épül. A két 
megismerés azonban elválaszthatatlan egymástól. Lenin szerint: az em-
beri megismerés történelmi folyamat, melyben dialektika van. A ter-
mészetnek az emberi gondolkodásban való tükröződése. 
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Ahhoz, hogy az ember esztétikailag is fejlett legyen, a puszta cél-
szerűség tényénél magasabb igényekkel is kell rendelkeznie, s ez már 
az esztétikumban jelentkezik. 

így a zene, mint a művészet egyik ága, együtt nő, formálódik a tár-
sadalommal, az emberrel és az élet nélkülözhetetlen elemévé válik. A 
zenének a társadalmi funkciója elvezetni az embert más művészetek 
megértéséhez. A művelődéstörténet tanítása szerint, a zene szerves része 
volt egy-egy nagy kor nevelési rendszerének, emberi ideáljának. A görö-
gök a nevelésben a zenének központi helyet juttattak, mely szükséges az 
emberi szellem egészséges fejlődéséhez, az állampolgári öntudat kialakí-
tásához. Platón (i. e. 4. század) az Állam című munkájában erőt tulajdo-
nított egyes hangsor, egyes hangszerfajta használatának, miszerint az jó 
vagy rossz, serkentő vagy gátló hatást gyakorol az emberre, ezen keresz-
tül erősítve vagy gyengítve az államfenntartás érdekeit. 

A kínaiak ugyancsak rangos helyet biztosítottak a zenének, miután 
a csillagászattal, matematikával egyenlő fontosságú tudománynak minő-
sítették. Felismerték magas értékű nevelőhatását, belső formálóerejét. 
Konfucius (i. e. 551—479), a nagy kínai filozófus úgy nyilatkozott a ze-
néről, mint ég és föld összhangjáról. Azt mondta: „Ha tudni akarjátok, 
hogy valamely országot jól és erkölcsösen kormányoznak-e, hallgassátok 
meg a zenéjét" [5]. 

A középkorban a zene a hét szabad művészet egyikeként, az asztro-
nómia, dialektika és retorika mellett foglalta el egyenrangú szerepét. 

A zene szerepe társadalmunkban 

Köztudott, hogy az ember formálásához, neveléséhez a művészetek 
élményt nyúj tó szerepére is szükség van — így a zenére is —, mert em-
bereket megváltoztatni csak a logika, az értelem ú t ján nem lehet. Él-
mény, érzelem, tapasztalat is szükséges ahhoz, mint nélkülözhetetlen 
hatóerő. 

A zenének vagy más művészeteknek, mint hatóerőnek hatására, be-
következik a pszichikai feloldódás, a belső egyensúly állapota, melynek 
nem kicsi a szerepe a személyiség kiművelésében. 

Ez a jelentős feladat a nevelőre hárul, nagy részben a zenei neve-
lőre, kinek feladata, hogy az oktatás mellett az esztétikai nevelés köve-
telményeinek is magasan megfeleljen, magabiztos tájékozottsággal is-
merje föl a művészet lényegét, tartalmát, tárgyát, hogy nevelői tevékeny-
sége során a „legkisebb hallgatóknak közvetítse a legnagyobb élménye-
ket" [6], 

A zenei élmény hatást gyakorol a gyermekre, mely nem tűnik el 
nyomtalanul. Segítségével a gyermek hangulatilag, érzelmileg átformá-
lódik. eddig alvó érzelmi folyamatok mozdulnak meg bensőjében, melyek 
felszínre kívánkoznak. Tehát a zene külső hatása belső változást idéz elő, 
mely személyiséget formált azáltal, hogy a kapott zenét átéli, és annak 
teljes részesévé vált. Amit átélt az: . . . az anyagi valóság zenei képei. 
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A gyermek, miután képszerűen gondolkodik, képzelete élénk, fan-
táziadús, csapongó. Globális szemléletű. Ebből a sajátosságból adódik, 
hogy dallam, ri tmus és szöveg egyszerre hat a gyermek érzelmeire és 
szívesen énekel. Az átélt dallam keltette érzelmek visszahatnak az érte-
lemre és létrejön az esztétikai hatás, ének-zenei nevelésünk egyik célja. 
A dalok által keltett érzelmekben nagy szerepe van a szövegnek, mely-
ben igen sok nevelési lehetőség rejlik. A dalok eszmei tartalmát, világ-
nézeti, erkölcsi, esztétikai nevelőhatásait a szövegtartalomból bontjuk ki, 
szem előtt tartva az életkor sajátosságait. 

Tanári gyakorlatom egyik kedves emléke, egyben bizonyíték is az 
előbbiekre, az „Anyám, édes anyám, elfeslett a csizmám . . ." című nép-
dal tanításához fűződik. A dalt, annak hangulati előkészítése és bemuta-
tása után, egy faluról városi iskolába került kisfiú — aki azóta már he-
gedűtanár — ismételte kristálytiszta, csengő hangon, akinek éneklése 
őszinte gyereksírásba fulladt. A kérdésemre, miért sírsz?, a válasz: „Si-
ratom édesanyámat" volt. 

A dallam és ritmus komplex hatása érvényesült a mély átéléssel, 
a fejlett értelemmel bíró gyermeknél. A szülői szeretet, az édesanyához 
való ragaszkodás, már biztosítéka, alapja az emberszeretetnek, egymás 
megbecsülésének, mely pedagógiai célkitűzéseink egyike. Dalanyagunk 
gazdagsága lehetővé teszi, hogy az ének-zene tantárgy céljait, feladatait 
egyben mint esztétikai nevelőeszközt is megvalósíthassa. 

A zenei nevelés tehát embert formál azáltal, „ . . . hogy a zenei ké-
pességeket beépíti a személyiség egészébe" [7]. A modern pszichológia 
megállapítása szerint a képességek, az adottságok segítségével a szemé-
lyiséggel együtt fejlődnek, formálódnak, és nem velünk született tu la j -
donságok. 

Az ének-zene az a tárgy, melynek segítségével a sajátosan emberi 
képességek sokaságát fejleszthetjük. Ezek a velünk született természetes 
képességek alapján jönnek létre külső behatásra (ha találkozik a kultúra 
meghatározott alkotásaival), Leontyev szerint. 

Ezen tárgy oktatásánál, tanításánál a figyelem konkrétan a nevelés 
során alkalmazott különféle készségfejlesztési módszerek felé irányul. 
Említhetjük akár a megfigyelőképességet, mint állandó megfigyelési fo-
lyamatnak eredményét. (Hangerő, ritmus, dallam stb. figyeltetése.) 

A gyermek a zenének igazi részesévé kell, hogy váljon, és csak ak-
kor válik azzá, ha megismerkedett a zenei írás-olvasás tudományával, 
mely a zene hallgatása mellett a zene megismerésének egyetlen út ja , 
s mint vizuális inger, az auditív ingereknek kiegészítőjeként segíti az 
írás-olvasás képességének kifejlődését. 

A zenei képzéssel párhuzamosan egyéb olyan képességek is fej lőd-
nek, melyek nélkülözhetetlen elemei a mindennapi életnek, magasabb 
fokon a társművészetnek, az intellektuális gondolkodásnak. (Mozgásfej-
lődés, értelmi képességek fejlődése, emlékezőtehetség, figyelemmegosztás 
készsége stb.) A készségfejlesztő gyakorlatok módszeres alkalmazása ma 
már bebizonyíthatóan magas eredményeket hoztak a tanulók munka-
intenzitásában, valamint az általános tanulmányi előmenetel színvonalá-
ban, az esztétikai tárgyakon túl a közismert tárgyakban is. Nem egy kí-
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sérlet bizonyítja, egy ének-zenével foglalkozó osztályok tanulmányi átlaga 
fölötte van a nem énekes tagozatú osztályokénak. 

A gyermek sokoldalú nevelésének tehát nélkülözhetetlen járuléka 
a tartalmas esztétikai nevelés. A gyermeket nevelésének első pillana-
tától a szép felismerése felé kell irányítanunk, jelentsen az akár vizuális, 
akár auditív élményt. A széppel való gyakori találkozás később igényévé 
válik, s ezt az igényt keresi, fölismeri közvetlen és tágabb környezetében, 
sőt élvezi is azt. 

A szép igénye szinte alkotóvá teszi a rászorulót, nélkülözőt, kisebb-
nagyobb sikerrel. Ezt az ösztönös alkotóerőt, mely a kicsi óvodás korú 
gyermeket is alkotó játékosságra készteti (a gyermek dallam-variációs 
készsége), kell gyermekeinkben erősítenünk, fejlesztenünk a szép létre-
hozása érdekében. Az ének-zene tantárgy rengeteg lehetőséget nyú j t 
ehhez az alkotómunkához. Dallam, ritmuskiegészítés, adott hangokból 
dallam-variációk rögtönzése stb. 

Igen fontos nevelési feladatunk a szép éneklésre nevelés, a dal él-
ményszerű bemutatása az egyszerű népdaltól a bonyolultabb műdalig. 
A műhöz illő módon világítsunk rá annak realisztikus tartalmára, a meg-
ismerés és átélés egységéig. A zenei élmény álljon a központban, amely 
a dal értelmi, érzelmi és esztétikai hatásai folytán keletkezett. A dal szö-
vegében rejlő értelmi hatások fokozzák érzelmi és esztétikai hatásait is. 
A mintaszerűen bemutatott dal alappillérje lehet a gyermek későbbi ze-
nei ízlésének. A szorosan vett iskolai oktató-nevelő munkán kívül az 
állami és tömegszervezeti népművelési lehetőségek, ifjúsági hangverseny-
bérletek, hallgatással egybekötött zeneismertető előadások, operalátoga-
tások, valamint a tömegkommunikációs eszközök igen nagy mértékben 
hozzájárulnak gyermekeink ízlésének neveléséhez, kialakításához. Az út -
törőmozgalom fejlődésében, belső életében igen nagy szerepet játszik az 
ének-zene nevelő ereje, mert segítségével színesebb, bensőségesebb, érze-
lemtelítettebb lett a mozgalom, sok lelkes tagot és barátot számlálva. 
Az úttörőmozgalom dal- és népdalversenyei, kulturális szemléi, táboro-
zásai a gyermekek nagy tömegét mozgatják meg. Az úttörővezetők or-
szágos konferenciája 1965-ben külön foglalkozott az úttörők esztétikai 
nevelésével és felhívta a figyelmet, hogy „Különösen zenében nagyon 
fontos a modern, korszerű művészet megismertetése. Ha mi nem adjuk 
helyesen és esztétikusan, akkor megszerzik, elsajátí t ják más, és gyakran 
nem helyeselhető módon. A dzsessz, a tánczene és divatos hangszerei 
mindenképpen tért hódítanak. Keressük meg az utat, a formát, amellyel 
fiatalságunk ezirányú igényeit helyesen elégítjük ki, és formáljuk!" [8]. 

Ezért kellene a rádió, a televízió, művelődési otthonaink és szóra-
kozóhelyeink könnyűzenei műsorait választékosabban összeállítani, elő-
adóink külsejét ízléssel rendszabályozni, hogy a látottak, a hallottak csak 
jó irányú nevelőhatást gyakorolhassanak eszményképet kereső, u tán-
zásra hajlamos, zenét produkálni akaró gyermekeinkre. Zeneileg ilyen 
irányú igényességgel nevelt gyermekek választékos, kifinomult zenei íz-
léssel különböztetik meg mindenkor a nemes, értékes zenét a selejtes 
muzsikától. El tudja határolni a tánczene szerepét és helyét, és meg-
alkotja véleményét a táncdalok banális szövegéről. Az ilyen fiatal nem 
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kívánja soha a giccses tánczene alkalmi muzsikáját. Nem téveszti össze 
az értékes zenei élvezet katart ikus nemesítő hatását a felfokozott extázis-
sal. mely csak enervált tá tesz. 

Kodály Zoltán mondja: „Jó ízlést örökölni nem lehet, de korán meg 
lehet azt rontani. Ezért kell már az iskolában, sőt óvodás korban meg-
indítani a jó zenére nevelést" [9]. 

Ének-zenei általános iskoláink, zeneiskoláink, valamint általános is-
koláink ifjúsága, zenei nevelésünk bázisai, elkövetkező évtizedeink zenei 
ízlésének hordozói, formálói, a jövő zenei életének irányítói. 

Népdalaink a művészire, a szépre való nevelésnek kiapadhatatlan 
forrásai. A nép művészi vénájából ered, s ha nem ápoljuk kellőképpen, 
észrevétlenül tűnik el, válik semmivé e természetes dallamkincs. Rajtunk, 
zenei nevelőkön múlik, meghallja-e, érzi-e a gyermek a hallott népdal-
ban a szépet, s a kapott élményt mennyire teszi magáévá, hova, milyen 
mélyre raktározza? 

A dallam ívelése, fordulatainak szépsége, formai gazdagsága, dallam 
és szöveg dialektikus egysége, a ritmus változatossága stb. a műélvezet 
tetőfokát képes nyúj tani a hozzáértőnek, mert : „A népdal remekművek 
tárháza, a jó ízlés iskolája . . ." [10]. 

Tanulságok 

Mindebből leszűrhetjük, hogy az ének-zene tanítása milyen szerepet 
tölt be gyermekeink értelmi és érzelmi nevelésében, mely egyben társa-
dalmi haladásunkat is igen nagy mértékben szolgálja, céljával az iskolai 
művészeti neveléssel, a tudás bizonyos fokának elérésével, a megismerés 
igénye mellett. 

Jövendő ének-zenepedagógusainkat neveljük úgy, hogy ők a réginél 
elmélyültebben oktassanak, nevelhessenek mindannak a szépnek, jónak, 
tudásnak birtokában, melynek elsajátításáért messzi idegenből jönnek 
a magyar zene forrásához a tanulni, nemesedni vágyók. 

így nagy lépéssel jut előbbre mindennapunk, egy új, érettebb, ideo-
lógiailag képzettebb if júság nevelése, kimunkálása, melynek nélkülöz-
hetetlen eszköze a művészeti, a zenei nevelés, ami utat nyit „ . . . egy 
magasabbrendű emberség, egy emberhez valóban méltó élet felé" [11]. 

F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M 

Nevelőmunka az általános iskola 5—8. osztályaiban. Tankönyvkiadó, Bp. 1967. 
Az általános iskolai tanulók tervszerű nevelésének programja (nevelési terv), Tan-

könyvkiadó, Bp. 1970. 2. kiadás. 
Osztályfőnöki kézikönyv. Az általános iskolai osztályfőnöki órák. Tanterv és Uta-

sításához. Tankönyvkiadó, Bp. 1969. 2. kiadás. 
Parlandó. Zenepedagógiai folyóirat. Zeneműkiadó, Bp. 1966. jan.-febr. VIII. évf. 1— 

2. szám. Vincze Károly: Zenei nevelés és szocialista tudatformálás. 
1967. febr. IX. évf. 2. sz. Kodály Zoltán beszéde Dunapatajon a művelődési ház 

avatásakor (1966. november 6-án.) 
1967. március. IX. évf. 3. sz. Prof. Dr. Siegmund—Schulze: A marxista—leninista 

zeneesztétika alapkérdései a szocialista iskola zeneoktatásában. 
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1967. ápr. IX. évf. 4. sz. Kodály Zoltán beszéde J. M. párizsi közgyűlésén, 1966-ban. 
1967. nov. IX. évf. 11. sz. Újhegyi Lajos: Egy érdekes kísérlet. 
1969. júl.-aug. XI. évf. 7—8. sz. Andrási Ágnes: Népdal az iskolában. 
1970. febr. XII. évf. 2. sz. Markó Leó: A zenei nevelés hatása a gyermekre. 
.1970. márc. XII. évf. 3. sz. Az if júság zenei nevelése. (Vitaanyag.) Egon Kraus : Ke-

let és Nyugat a zene és a zenei nevelés világában. 
Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. Zeneműkiadó, Bp. 1970. szeptember. XII. évf. 

9. sz. Fenyvesi András: Javaslat a zenei nevelés tárgyi feltételeinek javítá-
sára. Hozzászólás „Az if júság zenei nevelése" című vitaanyaghoz. 

Az ének-zene tanítása. Műv. Min. módszertani folyóirata. Tankönyvkiadó Váll. Dr. 
Soltész Elekné: Számvetés. Az úttörőmozgalom zenei tevékenységének átte-
kintése. 1970. XIII. évf. 1. sz. 

Nemesszeghy Lajosné: Ének-zenei iskoláink a negyedszázad mérlegén. 
Kokas Klára : Zenei nevelésünk szerepe a gyermek személyiségének formálásában. 
Dr. Veczkó József: A zenepszichológia alapkérdései. (1. rész.) 1970. XIII. évf. 2. sz. 
Petneki Jenő: Az iskolai zenei nevelés 25 éve. 
Dr. Veczkó József: A zenepszichológia alapkérdései. (2. rész.) 1970. XIII. évf. 3. sz. 
Zene és művelség. Szerkesztette a vita vezetője, Kroó György. Zeneműkiadó, 1970. 
Dr. Ujfalussy József: A valóság zenei képe. Zeneműkiadó, Bp. 1962. 
Dr. Nagy Sándor—Horváth Lajos: Nevelés elmélet. 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp. 

1967. 
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PESTALOZZI PEDAGÓGIÁJÁNAK 
MAGYARORSZÁGI FOGADTATÁSA 

MIKUS LÁSZLÓ 

(Közlésre érkezett: 1971. november 30.) 

I. Pestalozzi és kora 

Johann Heinrich Pestalozzi 1746. január 12-én Zürich városában szü-
letett. Apja a város sebészorvosa, aki „alattvalói sorból" származó Susanna 
Hotzot vette feleségül. 

Régi patrícius családból származó Pestalozzi i f jú kora arra az időre 
esik, amikor Zürichben megfordul az európai irodalmi élet számos kiváló-
sága, és élénk szellemi élet alakul ki szülővárosában. 

A társadalmi visszásságok láttán kialakul egy kis csoport, amely 
magát „Helvét Társaság"-nak nevezte. Céljuk: a közerkölcs megjavítása 
és megtisztítása volt. Példaként állnak előttük az ókori erős köztársasá-
gok. Ezért i f júi lelkesedéssel tanulmányozzák a történelem kiemelkedő 
személyiségeit Plátontól Rousseau-ig, Plutarkhosztól Montesquieu-ig. 

A XVIII. század második felében egyre erőteljesebben bontakozik ki 
a polgári átalakulás szükségessége. A régi társadalmi rend hívei -— aho-
gyan ez lenni szokott — mindent elkövetnek, hogy hatalmukat fenn-
tartsák, az eddig élvezett jólétet továbbra is birtokolják, sőt azt növekvő 
igényeikhez igazítsák. E törekvés növeli a parasztság terheit. A modern 
gépipar megjelenése pedig nemhogy megoldja, hanem tovább bonyolítja 
az ellentmondásokat. 

Azok az ifjak, akik koruk leghaladóbb filozófiáját, pedagógiáját szív-
ták magukba, és önmagukat patriótáknak nevezték, túllépték a „patrióta" 
határt , amikor bíráló meg jegyzésük, vagy cselekedeteik már nem Hott in-
ger lelkész erkölcsi visszaélését leplezik le, nem Grebel helytartó csalását 
teszik szóvá, hanem kemény ítéletet mondanak társadalmi tanúságként 
levont következtésben. 

Pestalozzi, aiki a „patrióták" lelkes híve volt, saját személyében is 
hasonlóan ítélkezik az „Agis" c. tanulmányban (1766), amikor a követke-
zőket mondja: „Halljátok emberek, akik mindig azt tanítjátok, hogy a 
zsarnokot nem megölni, hanem száműzni kell — halljátok és tanuljátok 
meg végre: csak teljes kiirtásuk nyújthat a halandóknak biztosítékot, hogy 
többé nem fognak ártani". (Kiemelés tőlem: M. L.) (1. I. 20. oldal.) E hang 
már egy forradalmár hangja. 
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A Helvét Társaság „közerkölcsöket" szóvátevő tevékenysége, a pat-
rióták igazságérzetét sértő csalások leleplezése, a haladó szellemű i f jak 
bátor fellépése az uralkodó családokkal szemben, bizonyítják, hogy mint 
válik egyre forradalmibbá követeléseiben maga a társaság is. 

Fokozódó követelésekkel együtt nő ezekben az if jakban a vonzalom 
a nép iránt, s már nem lehet vitás, hogy a haladó ifjúság és az egyre 
forradalmasodé nép egyszer találkozik. 

Pestalozzi a középfokú iskola elvégzése után a zürichi főiskolára irat-
kozott be. Miután elvégezte az előkészítő fakultást (filológia, filozófia), 
választania kellett, hogy jogi vagy teológiára iratkozik-e be. 

Életútjának további alakulását erősen befolyásolta az a körülmény, 
hogy néhány társával együtt fogságba kerül. Itt érlelődik meg benne, 
hogy egész életét a nép javára fordít ja . Mivel úgy látja, hogy a né-
pen gazdasági téren kell segíteni, elhatározta, hogy gazda lesz. Meg-
nősül és kölcsön vett pénzen Birr község közelében 40 hold földet vásá-
rol — kőházat építtet rá magának, amit ő Neuhofnak nevez —, amelyen 
gazdálkodik. Gazdálkodása rövidesen csődbe jut. Neuhofi birtokát sze-
génygyerekek számára otthonná alakította. így veszi kezdetét egy fél 
évszázados pedagógiai tevékenység, s a megtett ú t já t tömören és nagyon 
is kifejezően 1846-ban Aargau-Kanton által felállított síremlék felírása 
örökít meg: 

,,Itt nyugszik Pestalozzi Henrich. 
Született 1746. I. 12. Zürichben. 
Meghalt 1827. II. 17. Bruggban. 
A szegények megmentője Neuhofban. 
A nép tanítója Lénárd és Gertruclban. 
Az árvák Atyja Stanzban. 
A népiskola megalapítója Burgdorf ban 

és Munchenbuchseeben. 
Az egész emberiség nevelője Ifertenben. 
Ember, keresztény, polgár. 
Mindent másokért, önmagáért semmit. 

Áldás nevére." 

(12. 114—115. oldal.) 

II. Pestalozzi pedagógiájának közvetlen fogadtatása 

Ahogyan a társadalmi és történeti fejlődés jelenségei sohasem ma-
radnak meg egy-egy nemzet határain belül, ugyanúgy a nevelés fejlő-
désében megjelenő változások is túlhatnak az országhatárokon. 

A fiatalok, akik mindig érzékenyek a szebb iránt, magukévá teszik 
az úja t és iparkodnak azt továbbfejleszteni. Szerencsére népünknek is 
mindig voltak haladást felismerő, és érte küzdő fiai, s ezért a nemzeti 
büszkeség érzésével állíthatjuk, hogy nemcsak merítettünk az egyetemes 
kultúrából, hanem adtunk is hozzá! Ezt bizonyítják a XIX. században 
lezajló események. 
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Ezt mondhat juk Pestalozzi pedagógiai hatásának vonatkozásában is. 
Pestalozzi pedagógiai munkásságának első közvetlen és intenzív hatását 
a születésének 100. évfordulójáig — 1846 — vehetjük. Pedagógiájának, 
nevelési eljárásának népszerűsítése még életében megkezdődik. A nagy 
pedagógus tanításai több csatornán át jutottak hozzánk. A szélesebb kör-
ben való ismertetés két tanítványának a nevéhez fűződik. Az egyik Wil-
helm Egger svájci származású pedagógus, a második (váradi) Szabó János, 
aki Sárospatakról indul el külföldi tanulmányútra és a yverdoni intézet-
ben is majdnem egy évet tölt el. 

Egyszerre érkeznek Magyarországra és együtt kezdenek hozzá a pe-
dagógus tevékenységükhöz. Zsolcán, báró Vay családnál. Különösen je-
lentős Eggernek az 1818-tól Pesten, az evangélikus iskolában kifej tet t 
tevékenysége. Többek között Vincze Lászlónak köszönhetjük, hogy majd-
nem feledésbe menő svájci pedagógus sokrétű és igen értékes tevékeny-
ségére rámutat . 

..Nem kétséges — írja Vincze László —, hogy Egger jelentékeny gya-
korlati pedagógus volt és tevékenysége fordulatot jelentett közoktatás-
ügyünkben a testnevelés és rajztanítás terén." (5. 85. o. Kiemelés tőlem. 
M. L.) 

Egger közel 2 évtizedes tevékenysége azért is jelentős, mert közben 
állandó levelezésben állott Pestalozzival és feltételezhető, hogy ezúton 
is közvetlen tanácsokkal látta el Eggert. Az eddig feltárt anyagok azt 
mutatják, hogy Egger rendszeresen beszámolt tapasztalatairól, annál is 
inkább, mivel Pestalozzit érdekelték a magyar események. A kapcsolat 
erősödése mellett szól az is, hogy Brunszvik Teréz yverdoni tartózkodása 
idején valószínűleg kilátásba helyezte, hogy hosszabb időre meghívja Pes-
talozzit. Ezen állításunkat megerősíti Pestalozzi levele Brunszvik Terézhez, 
amelyben többek között a következőket í r ja : „ . . . m i s z e r i n t egykoron 
nemeslelkű nemzetükre némi nevelési befolyással lehetendek". (4. 38. o.) 
Itt Pestalozzi még reméli, hogy a megígért meghívás nem marad el és 
nemzetünkre „némi nevelési befolyással" lehet majd. Sajnos azonban 
a látogatás nem következett be. 

Pestalozzi személyisége mély benyomást keltett Brunszvik Terézben, 
aki egész tevékenységét Pestalozziéhoz hasonlóan kívánja folytatni. E val-
lomást maga Brunszvik Teréz fogalmazza meg visszaemlékezésében, ami-
kor így ír: „ . . . A nép szolgálata gondolatát Pestalozzi ültette lelkembe." 
(4. 40. o.) 

A mi ismereteink alapján azt mondhatjuk, hogy Brunszvik Teréz 
korántsem használta ki azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésére 
állottak, hogy Pestalozzit népszerűsítse. Igaz, elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az óvodai nevelés, a nőnevelés, és a közoktatás terén, de ezek 
inkább az általa elképzelt célok megvalósítása irányában hatottak és ke-
vésbé közvetítette Pestalozzi tanításait. Amikor ezeket mondjuk, nem 
állítjuk azt, hogy Pestalozzinál tett látogatása nem hagyott mély nyo-
mokat benne. Pestalozzi szuggesztív beszéde elől nem tudta kivonni ma-
gát senki. Akivel beszélt, megnyerte ügyének. 
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Brunszvik Teréz önmaga is bevallja — írja Zibolen Endre —, hogy 
„Visszaemlékezéseinek ismétlődő formulája szerint a nép szolgálatára 
való eltökéltséget Pestalozzi ültette el lelkében . . ." (4. 39. o.) 

Pestalozzi nevelési módszereinek népszerűsítése érdekében még töb-
bet tett (váradi) Szabó János az 1820-as években. Mindannyiukat felül-
múlja azonban Tavasi Lajos rajongása és fáradhatatlansága, amellyel 
Pestalozzit meg akarja ismertetni a magyar pedagógusokkal. E nagy lel-
kesedést és munkabírást muta t j a Pestalozzi születésének 100. évforduló-
jára való készülődése és szervező munkája. Tévedésből ugyan, de már 
1845. január 11-én összejövetelt tartanak (Tavasi lakásán), ahol egy fel-
hívást szerkesztenek a tanítókhoz. Ugyancsak e lelkesedés lázában él ak-
kor, amikor a jól sikerült évforduló megünneplésének tanúságait vonja le. 
Ezt tükrözi a Nevelési emléklapokban megjelent írásai: ,, . . . egyikök 
főiskolai tanár, másika elemi tanító, vagy tán kisdedóvó, egyikök ipar-
tanár, egy másik gimnásialis t u d o r . . . " (3. 527. o.) És valóban! Óriási 
jelentősége volt annak, hogy egy határozott irányban a pedagógusok 
szinte valamennyi rétege képviselve volt az ünnepségen. 

A jól sikerült pesti Pestalozzi-ünnepséggel egyidőben — 1848. I. 12. 
— még két ünnepséget tar tanak nyilván: az egyiket Miskolcon, a másikat 
Kolozsváron. 

A kolozsvári ünnepség nagyszerűsége és hatása túl tet t talán mindkét 
rendezvényen. Leglelkesebb ünneplői azok voltak, akik a néphez közel 
álltak, akik Pestalozzi szellemét hintették szét, az ő hivatástudatára hivat-
kozva nyertek meg kartársakat. Céljuk: egy haladó nevelőszervezet létre-
hozása volt. A szervezés során el is jutnak ,,A Kolozsvári Nevelői-Kör" 
létrehozásáig. Fennállása azonban eléggé rövid életű volt. V. Ferdinánd-
nak nem tetszett — valószínű — e tömörülés, ezért a kör működési sza-
bályzatát nem hagyja jóvá. 

A mag azonban el lett vetve! Pestalozzi tanításai már ott éltek a leg-
haladóbb magyar tanítók, kisdedóvók, „ipartanár" és „gymnázialis tudor" 
szívében, lelkében. Pestalozzi fogadtatása születésének 100. évfordulója 
után elég széles körben ismertté vált. A közelgő forradalom, majd az azt 
követő szabadságharc, továbbá annak bukása szárnyát szegte a haladó 
irányzat és a mozgalom erősödésének és mintegy fél évszázad kell ahhoz, 
hogy ismét erőteljesebben halljunk a népoktatásról — Pestalozziról. 

III. Pestalozzi a magyar neveléstörténelemben 1945-ig 

A felszabadulás előtti fél évszázadban a nagy pedagógus halálára 
való emlékezés adhat alkalmas tájékoztatást arra nézve, hogy Pestalozzi 
pedagógiájának hazai kommentálói és tanulmányozói előtt száz év táv-
latában hogyan jelenik meg a népért és a nép gyermekeinek boldogabb 
életéért egész életén át küzdő nemeslelkű, tudós pedagógus. 

Két folyóirat megemlékezéséből idézünk sorokat két oszlopban, hogy 
az összehasonlítást így is érzékeltessük. 
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Körösi Henrik: Pestalozzi 
Néptanítók Lapja, 1927. V—VI. sz. 

„Száz éve meghalt egy tanító, 
akinek a halála azonban nem el-
mulasztást, de örök megújulást je-
lent. A nagy tanító, akit Birrben 
a falusi pap és a tanító kísért a 
temetőbe, és akit nem sokkal ké-
sőbb egy egész világ siratott meg, 
él, nemcsak az utódok emlékeze-
tében, hanem itt közöttünk min-
den iskolában, mert lelke, s szel-
leme áthat mindnyájunkat , akik 
az élő anyagot formáljuk, szíveket 
nemesítünk, i f jú emberi műveltség 
szolgálatába szegődtünk. Pestalozzi 
tanítványai vagyunk, és érezzük 
mindig, hogy ez a halhatatlan is-
kolamester nem a birri temetőé, 
mert fogja kezünket, s szeme raj-
tunk függ, mintha figyelné, azok 
vagyunk-e, akiket ő képzelt ma-
gának tépelődéseiben, a fájdalmas 
elmélyedések óráiban." (16. 1. o.) 

Dr. Nemes Árpád: Pestalozzi 
Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesületi 
Közi. 1927. 565. o. 

„Hatalmas uralkodók fogadták 
magánkihallgatáson: 1814-ben III. 
Frigyes Vilmos porosz király . . . 
ugyanabban az évben a minden 
oroszok hatalmas cárjához is elju-
tott híre . . . , Pestalozzi egy for-
rongó, viharos, a szertelenségek-
től sem mentes század gyermeke, 
amelyben Rousseau nevelési elvei 
valóságos forradalmat idéznek 
elő . . . 

. . . Kartársai nem tudták 
megérteni ezt a minden szép és 
nemes iránt hevülő lelket: nevet-
tek rajta, futóbolondnak tartották. 
Mit sem von le Pestalozzi értéké-
ből, hogy tanítási módszere már 
nem a mai világba való. Amit az 
egyes tárgyak tanítási módjáról 
ír, az a modern pedagógust ma 
már bizony csak nevetésre kész-
teti. Akár a nyelvnek, akár a ter-
mészetrajznak vagy számtannak 
Pestalozzi módszere szerint való 
tanításával ma igazán nem sokra 
mennénk." (8. 565—567. o.) 

A Néptanítók Lapjának írója a halál évfordulóján az élő Pestalozziról 
emlékezik. Még a halála is megújhodást jelent, s bár elsiratták, mégis él 
— mondja a cikk írója a népek tanítójáról. Aztán egy szó se több a ha-
lottról. hanem csak a példaképről, akinek szelleme ott él a népiskolákban, 
és nap mint nap vezeti azokat, akik az emberiség, a nép műveltségének 
szolgálatába szegődtek. 

A fogalmazás talán mértéktartóbb lehetne, de a néptanítóval soha-
sem volt mértéktartó az élet, s ha talál valakit, akiben magára ismerhet, 
miért nem adhatná meg neki úgy a tisztességet, hogy tudja és ahogy ma-
gának is szeretné tán, s amit valójában soha sem kaphatott meg. 

A nép tanítója volt Pestalozzi! Ez cseng ki a sorokból. És aki ennek 
vallja, maga is néptanítónak érzi magát. Innen a nagy együttérzés és a 
vele való szinte azonosulás. 

Az igazi néptanító, ha Pestalozzi-szÖveghez jutott és olvasgatta azt, 
magára ismerhetett, a maga fájdalmas elmélyedéseire, akinek éppúgy nem 
sikerült minden úgy, ahogyan a legjobban szerette volna. Minden nép-
tanítónak a meg nem értéssel, az emberi kicsinyességgel volt a legtöbb 
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baja. És minden néptanító mégis mindenkor úgy hitt az emberiség jobb 
létében és boldogíthatóságában, mint Pestalozzi. 

Ha a Néptanítók Lapja írója a néptanítók nevében ír, akkor körül-
belül ilyen fogadtatásban részesült Pestalozzi századunk első felének nép-
tanítói részéről. 

Nem így, sőt egyáltalán nem így nézett Pestalozzira ugyanebben az 
időben a tanítóknak és tanároknak egy másik része: az úrrá tollasodott, 
vagy a néptől elidegenedett tanító. Ezt muta t ja az Országos Polgári Iskolai 
Tanáregyesületi Közlönyben ugyanezen idő tá j t megjelent hasonló em-
lékezés Pestalozzira. Azt sem hallgatja el ^ szerző, hogy uralkodók látták 
vendégül, sőt a cár színe elé is odakerült. Még azt is illendőnek tar t ja 
dr. Nemes Árpád, hogy megjegyezze: Pestalozzi nem veszített nevelési 
elveinek átütő erejéből száz év távlatában sem. De vigyázni kell vele 
nagyon, mert szertelen század gyermeke — teszi hozzá mindjárt — és 
nem csoda, ha kartársai nem értették meg ezt az irreális rajongót. Nem 
volt éppen futóbolond, de kartársai annak tartották. S amit ezután mond, 
az körülbelül ,,a kartársak" véleményét támasztja alá. Ezt kell monda-
nunk, különösen annak ismeretében, amit főleg Nagy Sándor professzor 
didaktikatörténeti elemzésének tanulmányozása alapján tudunk Pes-
talozziról. 

Nem érezzük illetékesnek magunkat arra, hogy megvédjük Pestaloz-
zit társadalmi elfogultsággal terhelt értékelésekkel szemben. Pestalozzi-
nak nincs is erre szüksége ma, a mi társadalmi viszonyaink között. De 
nem hallgathatjuk el csodálkozásunkat afölött, hogy két rokon-folyóirat-
ban, egy időben, egy alkalomból hogyan lehet két ennyire eltérő hangú 
és érzésű emlékezést írni, a szerkesztőktől megjelentetni, az olvasóktól 
pedig visszhang nélkül hagyni. 

Kétféleképpen élt tehát Pestalozzi, mint pedagógus száz év múltán 
a magyar pedagógusok emlékében. Kétféleképpen, mert kétféleképpen 
fogadták és kommentálták írásait aszerint, hogy ki olvasta és ki kom-
mentálta. Azok, akik nem tudtak vagy mert nem is akartak elszakadni 
a néptől, azok azonosultak vele, példaképüknek, vezérlő csillaguknak tar-
tották, akik pedig akarva-akaratlanul eltávolodtak a néptől, a maguk lelki-
ismeretének megnyugtatására is és magatartásuk igazolására, szívesebben 
csatlakoztak a „kartársak" véleményéhez. Vagy ha szabad így monda-
nunk: ezeknek jól jött az az interpretáció, amely szertelen század gyer-
mekének és futóbolondnak degradálta Pestalozzit. 

Pestalozzi halálának 100 éves évfordulóján elhangzott irodalmi meg-
emlékezések mérlegelése után nem lesz hiábavaló megnéznünk két ne-
veléstörténelmi tankönyvet, amelyet a tanítóképzők és tanítónőképzők 
számára írtak. Mind a kettő közismert volt a harmincas években, és álta-
lánosan használták is őket. A Molnár Oszkár-félét az állami és a pro-
testáns iskolákban, a Németh—Frank-félét pedig a katolikus iskolákban. 

Mind a két tankönyvnek csupán a Pestalozzi összefoglaló értékelésére 
vonatkozó sorait használjuk fel összehasonlításuk alapjául. 
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Molnár Oszkár: 
Neveléstörténelem 
Budapest, 1933. Pécsi Egyetemi 
Könyvkiadó 

,, Pestalozzi! több körülmény 
teszi a neveléstörténet egyik leg-
nagyobb alakjává. Kiemelkedik 
nevelői személyisége. Senki sem 
fáradt, szenvedett nagyobb önfel-
áldozással tanítványaiért, mint ő. 
Önzetlen tevékenysége az igazi 
nevelő örök mintaképévé avatta. 
Megbecsülhetetlen szolgálatot tett 
a nevelés ügyének azzal is, hogy 
lelkesültségével a legkülönbözőbb 
társadalmi osztályokból százakat 
és ezreket nyert meg a nevelés 
számára. Legfontosabb azonban a 
népnevelés fejlődésére tett hatása. 
Hogy Európa-szerte az államok 
művelődési törekvéseinek közép-
pontjába a népnevelés ügye ke-
rült, nagyrészt neki köszönhető. A 
népiskola belső kiépítése pedig 
Pestalozzi kizárólagos érdeme. A 
mai népiskola tantárgyai és az 
elemi tanítás módszere azokból az 
elemi gyakorlatokból fejlődött ki, 
amiket intézeteiben meghonosí-
tott. Az általa megindított alapo-
kon az ő tanítványai dolgozták ki 
a beszéd- és értelemgyakorlatokat, 
a számtant, a mértant és az elemi 
rajztanítást. Ö adta az indítékot a 
hangoztató olvasás tanítás módsze-
réhez és a helyes földrajztanítás-
hoz. Általában Pestalozzi^ tekint-
het jük a népiskolai pedagógia 
alapvetőjének. Mély hatást tett 
Herbartra, aki pedagógiai rend-
szerének nem egy alapgondolatát 
tőle nyerte meg. Jogosan mond-
hatjuk, hogy Pestalozzi gondolatai 
azok, amelyek Hertbarton keresz-
tül a XIX. sz. folyamán mind tö-
kéletesebbé tették az elemi okta-
tás módszerét." (9. 142. o.) 

Németh—Frank: 
Neveléstörténelem 
Budapest, 1939. Szent István 
Társ. Kiadó 

„Pestalozzi önzetlenül szeret-
te a népet. Életét lemondás, igény-
telenség és a közért való önfel-
áldozás jellemezte. Erős akarata 
volt, mindent megtett, hogy célját 
elérje. A lelkesedés szempontjából 
mintaképe a tanítóknak. Az anyai 
hivatás és a családi nevelés nagy 
jelentőségét senki sem igazolta fé-
nyesebben, mint Pestalozzi. Az 
öntevékenységre, az alkotásra tö-
rekvő nevelés megalapítója. El-
lensége a sok tudásra való törek-
vésnek és a féltudásnak. Figye-
lembe vette a gyermeki természe-
tet. A hézagtalanság és szemlél-
tetés elvének erős kidomborít ója. 
Rendkívüli módon bízott a neve-
lés hatalmában. Nem vette figye-
lembe, amit mások tettek és írtak. 
Harmincéves koráig nem olvasott 
pedagógiai munkát. Az egyéntől 
független módszerét olyannak te-
kintette, hogy azzal mindenki 
boldogul, módszere gépies termé-
szetű. Szempontjai (szám, alak, 
név) nagyon szűkkörű kul túr-
anyagot engedtek meg. Külsejét 
elhanyagolta. Nem tudott kormá-
nyozni, rendet tartani. Órarend és 
rendtartás nélkül dolgozott. Addig 
beszélt, míg be nem rekedt. Azon-
ban ezek a hiányok mind eltörpül-
tek vasakarata és mindent legyőző 
nagy szeretete mellett." (12. 117— 
118! o.) 
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A két értékelés összevetésében nem azt szeretnénk kiemelni, hogy 
az egyik Pestalozzi hiányosságait is „nagy pontossággal" felsorakoztatja, 
mintha csak ellensúlyozni akarná el nem hallgatható érdemeit. Végered-
ményben a hiányosságok megemlítése, mégha oly kényesen egyensúlyt 
célzóak is, tekinthet jük úgy, hogy az értékelő „objektív méltatásra" tö-
rekszik. 

A fogadtatás szempontjából azonban úgy látjuk, hogy eligazítóbb 
számunkra, ha azt nézzük, melyik mérlegben találunk több pozitívumot, 
továbbá, hogy milyen érzület húzódik meg a pozitívumok felsorakozta-
tása mögött, s végül, hogy mi az, ami a többletet adja a pozitív értéke-
lésben és az érzülettükröző fogalmazásban. 

Nem nehéz megállapítani, hogy Molnár Oszkár sokkal több pozití-
vumot sorakoztat fel, Pestalozzi méltatásában, mint a Németh—Frank-féle 
tankönyv. Az is fel tűnik az első elolvasásra is, hogy Molnár Oszkár Pes-
talozzi legnagyobb érdemének a népnevelés fejlődésére te t t hatását ta r t -
ja. A népiskola belső kiépítését pedig kizárólag Pestalozzinak tulajdonít-
ja. Emellett még két dolog meglepő. Az egyik az, hogy az elemi iskola 
tanítási módszereinek kidolgozását, illetve a kidolgozás elindulását Molnár 
Oszkár Pestalozzi műhelyeiben látja, s ezt konkrét hivatkozásokkal is 
alátámasztja, ami azt igazolja, hogy eme érdem sem a „túlméltatás lázá-
ban" fogalmazódott meg a tankönyvírónál. A másik pedig a herbarti 
érdemeknek Pestalozzival való megosztás az, ami jelentősen gazdagítja 
Molnár Oszkár Pestalozzi értékelését. E három többletből az első és a 
harmadik .nem szerepel a másik méltatásban, a középsőre vonatkozóan 
pedig negatív utalás történik. 

Végeredményben tehát azok az értékek, amelyek az emberi haladás 
szempontjából a legjelentősebbek, azok maradnak ki a .másik értékelé-
séből. Pestalozzinak a népoktatásért végzett erőfeszítései azok, amelyek 
századokkal előre mutatnak, ugyanakkor emellett a Molnár Oszkár által 
említett metodikai próbálkozással sem tekinthetők jelentéktelennek ép-
pen a mai értékelések tükrében. 

Ami pedig az érzületet illeti, úgy véljük, hogy az utolsó mondat 
egyáltalán nem küszöbölheti ki a méltatás ilyen hiányosságaiból kelet-
kezett csorbát. Nem érezhetjük elégtételnek az utolsó mondatot, amely-
ben a hiányok eltörpüléséről esik szó, mert ami törpíti a hiányokat, az 
megint nem különösebb érdem az emberi teljesítmény szempontjából. 

Mint látjuk, nem beszélhetünk most sem egységes, egyértelmű fo-
gadtatásról, hanem sokkal inkább fenntartásokkal teli érzületről az egyik 
részről, és felmagasztosító tiszteletről a másik részről. S itt is hozzá te-
hetjük. hogy a különbséget a néphez való közelebb állás, a néphez való 
őszintébb és mélyebb tartozás határozza meg. 

Legvégül emlékezzünk még meg ebben a fejezetben Fináczy Ernőről, 
a budapesti pedagógiai professzorának Pestalozzi-vallomásairól. Tulajdon-
képpen vele kellett volna kezdeni, mert munkássága korban előbbre illik; 
nem akartuk azonban a legtekintélyesebbel kezdeni, .már csak azért sem, 
mert elsősorban a tömegfogadtatást tar tot tuk fontosabbnak. Minden-
esetre az érdekes, hogy bár Fináczy nagy tekintélyű pedagógiai törté-
nész volt, és egyformán hivatkoznak rá az idézett tankönyvírók, a pro-
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fesszor Pestalozzi fogadását mégis — amint láttuk — másképpen értel-
mezi, hirdeti és próbálja átültetni az egyik és másképpen a másik. De 
lássuk Fináczy professzor Pestalozzi-értékelését. 

Fináczy nem hallgatja el azokat a hiányosságokat, amelyeket a Né-
meth—Frank-féle tankönyvben olvashatunk. Sőt, valamennyit gondosan 
részletezi, és konkrét hivatkozásokkal is iparkodik alátámasztani. Mégis 
úgy érezzük, hogy több ízben próbálja is menteni Fináczy Pestalozzit. így 
pl. amit a tankönyv erélytelenségnek minősít, azt Fináczy Pestalozzi 
munkatársainak hatalmaskodásával és a mester gyengédlelkűségével ma-
gyarázza. Didaktikai érdemeit pedig így méltat ja: „Herbart sem alkothatta 
volna meg az oktatás fokozataira való elméletét, ha előbb Pestalozzi nem 
állapította volna meg végérvényesen a két leglényegesebb fokozatot 
a szemléletszerzést és a fogalomalkotás fokozatait. (2. 267. o.) 

De Fináczy sem didaktikai eredményekben látja Pestalozzi nevelés-
történeti jelentőségét, illetve „igazi nagyságát, hanem nevelőszemélyiségé-
ben" (8. 268—269. o.) „A pedagógia története egyetlen nevelőt sem tud 
felmutatni, aki fenségesebb önzetlenséggel gyakorolta volna hivatását." (2. 
268.) — állapítja meg Fináczy professzor. Nem hallgatja el azt sem, hogy 
„Pestalozzi szeme előtt mindig a nép lebegett, és ennek a legelnyoimottabb 
és a legszegényebb rétege." (2. 269.) Ez a hang már hiányzik a Németh— 
Frank-féle könyv méltatásából. 

Úgy érezzük, hogy Fináczy csodálja Pestalozzit, népszeretetét, a nép 
felemelkedéséért hozott emberfeletti áldozatot. Látja Fináczy Pestalozzi 
tanítási érdemeit, tiszteletében mégis megmarad inkább az előbbinél, s 
elmerül az „élet-mártíromság" csodálatában. 

Ilyen érzelmi rezdülések rezonanciájának lehetünk majd tanúi akkor, 
amikor el jutnak hozzánk Makarenko könyvei, különösen pedig az Űj 
ember kovácsa. 

Viszont érdemes még megemlíteni az Embernevelés Pestalozzi előtti 
tisztelgését 1946 elején. Ez ugyan már időben a felszabadulás utáni kor-
szakhoz tartoznék, a megemlékezés módja és szelleme azonban még sokkal 
inkább a felszabadulás előtti gondolkodásmódot mutat ja . 

Az alkalmat az emlékezésre Pestalozzi születésének 200. évfordulója 
adja. 

Karácsony Sándor Pestalozziról szóló vallomását tanulmányának talán 
a legutolsó sorai reprezentálják leghívebben: „Eszköz Isten kezében, 
aki ezzel az eszközzel, mindezt véghez tudta vinni, amit korának, nekünk 
én minden idők nevelőinek jelentett, jelent s jelenteni fog még." (11. 10. o.) 

Körülbelül ilyen hangnemben méltat ja a szerző azt a néptanítót, aki-
hez hasonlókra van szüksége a nemzetnék az adott kor nehéz éveiben. 
Vigaszt a népnek a Pestalozzi-lelkű nevelőktől vár Karácsony Sándor. 

Kemény Gábor „a korváltó idők" nevelési feladatait és jelentőségét 
említi elsőként Pestalozzira való emlékezésekor. Ezután nyomon követi 
a változatos életsorsot, amelyet a szerző szerint „a szív örök megíratlan 
törvényei szabták meg mindig Pestalozzi út já t" . (11. 21. o.) S aminek ezen 
a szív örök törvényei által megszabott úton állandó tanúi lehettünk, az 
a nép szeretete. „Már húsz éves korában álmodozik a népnevelésről" (11. 
23. o.) s ez a gondolat végigkíséri egész életén. 
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Kiss Árpád Pestalozzi emlékének felelevenítésében szintén az aktuali-
tást keresi, s a nagy mesterre emlékezvén ilyen feladatokat lát az emléke-
zés napjaiban: „El kell tudni tüntetni a gyökértelenné vált gyermekek 
korai kiábrándultságát és a sokszor fá jón jelentkező nagy közömbösségét 
a békés élet szebb ígéreteivel szemben, vissza kell adnunk a szabadságba, 
a biztonságba, az emberi méltóságba vetett hitüket, jóvá kell tennünk 
azokat az erkölcsi károkat, . . . amelyeket a háborús élet durva embertelen-
ség élményei ütöttek a f iatal lelkeken." (11. 29. o.) 

A két évszázados születési évforduló emlékezésében tehát összekapcso-
lódnak az aktuális nevelési gondok, a megújhodási vágy, s néhány Pesta-
lozzi-eszmény felelevenítése. Ügy érezzük azonban, hogy a gond sötétebb, 
mint az eszmények fénye, s ez az egész elemzésnek bizonyos komor han-
gulatot kölcsönöz. Nem annyira ú j fogadtatásról beszélhetünk a születési 
évfordulón, hanem valamilyen borús önvigasztalásról és reménykedésről. 

Éppen ezért inkább a folyamatosság miatt illilk a történeti sorba az 
Embernevelés megemlékezésének értékelése, és kevésbé a fogadtatás ú j 
állomásának érzékeltetése szempontjából. 

IV. Pestalozzi értékelése a felszabadulás után 

A felszabadulás után Pestalozzi két vonatkozásban kerül az érdeklődés 
előterébe. Amikor az Új ember kovácsa a pedagógusok kezébe jutott, a pe-
dagógiai hősköltemény tárgya az előszóírót, a szóbeli méltatót és az egy-
szerű olvasót egyaránt a nagy Pestalozzira emlékezteti. 

Különösen „mint az árvák atyja Stanzban" ad mindenki számára 
összehasonlító alapot Maikarenkóval. 

Tehát még csak a gondolata sem vetődik fel annak, hogy Pestalozzi is 
próbál, természetesen a „maga módján" az ú j társadalomért küzdeni. A két 
kornak hasonló jellegzetességét csupán a befejeződött háború utáni viszo-
nyokban érzik a két nagy pedagógus küzdelmének párhuzamba állítói. 

Pestalozzis, éppúgy mint Makarenkót, főleg mint „jólelkű árvaház-
igazgatót" méltatják. Az olyan Pestalozzi-idézetekkel és utalásokkal, mint 
„Szeretem a népet, és érzem a nyomorúságát, mint ahogy kevesen érzik" 
még véletlenül sem találkozunk. 

A felszabadulást követő első években tehát a hagyományos Pestalozzi-
emlék elevenedik meg a Makarenko-kultusz elindulásának hatásaképpen. 

Ahogy aztán mind jobban megismerjük Makarenlkót, úgy lazul a pár-
huzam, és esik egyre kevesebb szó Pestalozziról, legalábbis párhuzamos 
vonatkozásban. 

Más természetű érdeklődést lobbant fel Pestalozzi iránt „Válogatott 
műveinek" kiadása. (Zibolen Endre, Budapest, 1959.) 

Mint már említettük, Zibolen Endre a Válogatott müvek összeállítója, 
Pestalozzi korszerű értékelésére hívja fel a figyelmet. S ez a szükséges ú j 
értékelés nem váratott magára. 

Nagy Sándor professzor „Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek 
történeti alakulása és mai helyzete" című művében olyan értékelést kapott 
Pestalozzi, amelyet a „nagy néptanító" valóban csak a mi társadalmi viszo-
nyaink között kaphatott meg. Nagy Sándor az idézett munkában Pestaloz-
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zit elsősorban mint didaktikust méltatja, illetve Pestalozzi didaktikai né-
zeteit teszi elemzés tárgyává. 

Fejtegetéseit így vezeti be: ,,A feudális Svájc viszonyai között a nép-
oktatás érdekében rendkívüli küzdelmet folytató Pestalozzinak az oktatás 
mibenlétére és lefolyására vonatkozó nézetei olyan nagy jelentőségűek, 
hogy külön figyelmet kell fordí tanunk elemzésükre. . . . Nem kétséges, 
hogy didaktikatörténeti szempontból Comenius után és Herbart előtt a leg-
nagyobb jelentőségű munkásság az övé." (14. 39. o.) 

Nagy Sándor professzor tehát ,,Comenius után és Herbart előtt a leg-
nagyobbnak" tar t ja Pestalozzit. 

Új fordulat ez, hiszen jól tudjuk, hogy századunk minden új törekvése 
százszor hivatkozott Rousseu-ra, mint egyszer Pestalozzira. Még az értelmi 
nevelés is, amely már jó néhány éve „felkapott" probléma, sokkal inkább 
Rousseau-nál véli megtalálni a kérdés modern felvetését, mint Pestalozzi-
nál. És mégis „Comenius után és Herbart előtt a legnagyobb . . . " — mondja 
Nagy Sándor professzor. 

Anélkül, hogy ez állítás túlságosan részletes taglalásába bocsátkoz-
nánk, idézzük néhány sorát Nagy Sándor professzornak, már csak azért is, 
hogy a legújabb „fogadtatás szelleméből" egy kis ízelítőt adjunk. 

Pestalozzinak meggyőződése volt, í r ja Nagy Sándor, hogy „létezik egy 
olyan mechanizmus, amelynek eredményei fizikai szükségszerűséggel jön-
nek létre", s valóban, „étele és itala" volt ennek a mechanizmusnak a kere-
sése. Sokat tett ennek a feltárása érdekében, ugyanakkor egyáltalán nem 
állítja, hogy ennek törvényeit teljes terjedelemben sikerült volna ki-
fejtenie." (14. 40. o.) 

Valószínűleg a „herbarti fokozatok" gyökerére akar rámutatni Nagy 
Sándor akkor, amikor a következő sorokat emeli ki a „Hogyan taní t ja 
Gertrud a gyermeket" c. könyvből: „Megismerésünk haladásának útja 
tehát a zavarostól a határozott, a határozott felől a világos és a világostól 
a tiszta felé halad." (14. 42. o.) 

Mégis tán legfontosabbnak tar t ja Nagy Sándor Pestalozzinak az „elemi 
pontokra" vonatkozó álláspontját. „Az elemi pontok, tehát (a szám, az alak, 
és a szó) — írja Nagy Sándor — a szó szoros értelmében nem kiinduló 
pontok, hanem a szemlélet zavaros tengeréből kiemelt egyes szemléletek 
elemzési szempontjai." (14. 43. o.) 

Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Nagy Sándor professzor 
nemcsak Herbart mélyében látó elődjének tar t ja Pestalozzit, hanem az 
oktatási folyamat legújabb értelmezése előfutárjának is. 

A dolgozat során többször hivatkoztunk dr. Zibolen Endrére, akit 
bátran nevezhetünk napjaink legodaadóbb Pestalozzi-kutatónak és ismerő-
nek. Úgy érezzük, ezt különösebben bizonyítanunk sem kell. Elégséges, ha 
utalunk az 1959-ben kiadott „Pestalozzi válogatott művei" I—II. kötetére, 
vagy kandidátusi értekezésének témájára: „Embernevelés és ipari képzés 
Pestalozzi pedagógiájában". 

A hazai kutatások és értékelések egyre fényesebben ragyogják körül 
Pestalozzi alakját, tevékenységét. Reméljük, egyre közelebb az az idő, 
amikor „a Pestalozzi kérdés" teljes feldolgozására . . . egy „ . . . szocialista 
pedagógusnak tágabb" . . . csoportja vállalkozik majd . (7. 45. o.) 
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A D O L G O Z A T H O Z F E L H A S Z N Á L T K Ö N Y V E K , 
F O L Y Ó I R A T O K J E G Y Z É K E 

[1] Pestalozzi válogatott művei I—II. kötet. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1959.) 
[2] Dr. Fináczy Ernő: „Az ú jko r i nevelés története." (K. Magyar Egyetemi Nyomda, 

Budapest, 1927-es kiadás.) 
[3] Zibolen Endre : A nevelők egységéért. Diesterweg és az 1846. évi magyar Pes-

talozzi-ünnepségek. (Köznevelés, 1966. 13—14. sz. 527. o.) 
[4] Vág Ottó, Orosz Lajos, Zibolen Endre tanulmányai : Brunszvik Teréz pedagógiai 

munkássága. (Tankönyvkiadó, 1962.) 
[5] Vincze László: Pestalozzi magyarországi követe: Wilhelm Egger. (Köznevelés, 

1962. XVIII. évf. 3. szám.) 
[6] Dr. Ábent Ferenc: Pestalozzi az oktatás szemléletességéről. (Pedagógiai Szemle, 

1957. VII. évf. 6. sz.) 
[7] Dr. Zibolen Endre: Embernevelés és ipari képzés Pestalozzi pedagógiájában. 

(Pedagógiai Szemle, 1967. XVII. évf. 1. sz.) 
[8] Dr. Nemes Árpád: Pestalozzi. (Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi közlöny, 

XXXI. évf. 1927. Budapest, Franklin Társulat.) 
[9] Molnár Oszkár: Neveléstörténelem. (Segédkönyv a tanító és tanítónőképző intézetek 

V. osztálya számára és a továbbképzés céljaira. Második javított kiadás. Buda-
pest, 1933.) 

[10] Dr. Komlósi Sándor: Neveléstörténet és összehasonlító pedagógia. (Tanárképző 
Főiskolák Tankönyvkiadó, 1966.) 

[11] Embernevelés, II. évf. 1—2. szám. 1946. jan.—febr. szám. Tanulmányok: Kará -
csony Sándor: A nekünkvaló Pestalozzi. Kemény Gábor: A zürichi polgár. Kiss 
Árpád: Pestalozzi hazánkban. 

[12] Németh—Frank: Neveléstörténelem. (A tanító és tanítónőképző intézet V. oszt. 
számára; Budapest, 1939. Szent István Társ. Kiadó.) 

[13] Oroszné Murvai Margit : Tavasi Lajos munkássága. (Pedagógiai Szemle, 1954. 
jan.—febr. szám, 101. oldal.) 

[14] Dr. Nagy Sándor: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása 
és mai helyzete. (Akadémiai kiadás, 1962.) 

[15] Dr. Arató Ádám: Diesterweg, a tanítás tanítója. (Pedagógiai Szemle, 1960. 10. 
szám. 877. o.) 

[16] Körösi Henrik: Pestalozzi. (Néptanítók Lapja, 1927. V—VI. sz.) 
Megjegyzés: 

A dolgozatban idézett sorok után zárójelben két számot találunk. Az első szám 
a dolgozathoz felhasznált könyvek, folyóiratok sorszámára vonatkoznak, a má-
sodik szám: az idézett m ű oldalszámára. 
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ISMERKEDÉS A HALMAZOKKAL 

BROCKHAUSER SÁNDORNÉ TÖHELYI GABRIELLA 

(Köz lés re é r k e z e t t : 1971. d e c e m b e r 29.) 

Társadalmunk egyik nagy igénye az általános iskola számtan-mértan 
tanítása felé a függvényszerű gondolkodás kialakítása. A másik, világ-
szerte égető probléma az oktatás hatékonyságának növelése. Ennek érde-
kében újabb módszerekre van szükség, ezek közé tartozik a programozás 
is. Ezt a két igényt próbáltam dolgozatomban összekapcsolni, amikor a 8. 
osztályos tananyag „Függvény" c. fejezetét programozott tankönyv for-
májában feldolgoztam. Ügy érzem, a következő oktatási célokat kell meg-
valósítanunk ahhoz, hogy egészet alkosson az általános iskola matematika-
mértan tanítása a függvényszerű gondolkodás kialakításában, fejleszté-
sében. 

a) A függvény fogalom elmélyítése 

Jól lássák a tanulók, hogy két halmaz elemeinek egymáshoz rende-
léséről, mégpedig kölcsönösen egyértelmű megfeleltetéséről van szó. En-
nek eléréséhez úgy érzem, meg kell ismertetni a tanulókat a halmaz-
elmélet néhány fogalmával. 

b) Megláttatni a tanulókkal, hogy egy függvénykapcsolatnak többféle 
megadási módja is lehet és mindegyik ugyanazt a függvényt fejezi ki. 

c) Függvények ábrázolását jártasság szinten kialakítani, ugyanúgy 

d) a jártasság szintet elérni a grafikon olvasásánál is. 

Ezeket a célokat megvalósítani a tankönyv felépítése alapján nem 
lehet. Ezért nemcsak programoztam a 8. osztályos tananyagnak ezt a ré-
szét, hanem az anyagrész tárgyalásának más felépítését kellett kialakí-
tanom. 

Az anyag felépítését, logikai menetét, az órák tartalmát és sorrendjét 
hazai és külföldi tankönyvek, valamint az ide vonatkozó szakirodalom 
segítségével állítottam össze. Felhasználtam a jelenlegi feldolgozás kriti-
káit, a külföldi tankönyvek felépítését, ötleteit. 

*Részlet az 1971~ben végzett hallgatónknak A függvény című, az általános iskolák 8. 
osztálya sízámána készülit programozott anyagából. Ezzel a pályamunkával a szerző a X. orszá-
gos szakmai konferencián kiemelt I. díjat nyert . 
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Az anyagrészt négy fő témakörre osztottam fel : 

1. Pont meghatározása a síkon. 
2. Bevezetés a halmazelméletbe. 
3. A függvény. 
4. Az egyenletek grafikus megoldása. 

A következőkkel tudnám indokolni ezt a felosztást: az első órák 
anyagának azért választottam a koordináta-rendszer bevezetését, a pont 
ábrázolását, mert így nem szakítom meg a függvény tárgyalását. Ezek 
ismeretében ábrázolhatjuk az egymáshoz rendelt számpárokat, függvé-
nyeket. 

Ez lehetővé teszi, hogy elkerüljük azokat a problémákat, amelyeket 
a függvény megadásánál keletkeznek. (Nem lá t ják a tanulók, hogy a kép-
let, a grafikon és a táblázat ugyanannak a függvénynek más-más meg-
adási módja.) 

A jelenlegi tanterv nem tartalmazza a halmazelmélet legalapvetőbb 
fogalmainak tanítását. Nem tar tom megterhelésnek ezen ismeretek tuda-
tosítását, mivel a gyerekek a mindennapi életben gyakran találkoznak 
a halmaz fogalmával — sőt, szükségesnek érzem a függvényfogalom be-
vezetéséhez. Ezért kb. egy órát szántam néhány alapvető halmazelméleti 
ismeret közlésére, fgy a függvényt, mint két halmaz közötti egy-egyértel-
mű leképezést vezethetem be. 

Ezután a lineáris függvény tárgyalása következik, majd az egyen-
letek grafikus megoldása. 

Az így meghatározott felépítés szerint az anyagrészt tanítási egysé-
gekre bontottam, majd egy-egy egység (óra) tervezetét kb. a hagyomá-
nyos módon elkészítettem. 

Ezen óratervezeteket még kisebb egységekre, úgynevezett informá-
ciós egységekre bontottam fel. 

A részemről legjobbnak tartott, oktatási célomnak megfelelő egysé-
geket az alkalmazott programozási formák szerint rendszereztem. Egy-
aránt felhasználtam a lineáris és az elágazó programok módszereit. Végül 
az egyes lépéseket számoztam. 

Még egy feladat állt előttem, hogy megkönnyítsem a könyv hasz-
nálatát. 

A lépések sorrendje a számozástól eltérő, így sok időt vont el az 
egymásutáni egységek kikeresése. Ezt próbáltam megoldani, végül is a 
könyv használatának leegyszerűsítésére regiszteres megoldást választot-
tam. Sajnos a regiszter elkészítése nyomtatásban nem volt lehetséges, de 
a pontok számát mégis feltüntettük. 

A közölt rész 2 óra anyagát dolgozza fel: 35—75. pontig. Egy-egy óra 
anyaga külön van regiszterezve. 

Az 1—34. pontig terjedő részben (1 óra) megismerkednek a tanulók 
a koordináta-rendszerrel és a pont ábrázolásával. Ezután következik a 
közölt rész. 

A 35—51. pontig a gyerekek a legalapvetőbb halmazelméleti isme-
reteket saját í that ják el. Ezek az ismeretek alapot adnak arra, hogy a 
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függvénykapcsolatot már két halmaz közötti, kölcsönösen egyértelmű 
leképezésként értelmezzék. Ez pedig már a negyedik óra anyaga az 52— 
75. pontig terjedő rész. 

35 Nézz jól körül az osztályban! A közös tulajdonságokkal rendelkező 
dolgokat egy-egy külön csoportba sorold! így dolgok, tárgyak ösz-
szességét kapod. A matematika az összességek elnevezésére a halmaz 
szót használja. 

Ha kitöltötted, mutasd meg tanárodnak! 
Majd a 36. pontnál folytasd! 

36 l>Tehát: a halmaz valamilyen szempontból közös tulajdonságú dolgok 
összessége. 
Számtanórákon eddig is találkoztatok halmazokkal. 
Pl.: — tört számok halmaza 

— síkidomok halmaza 
í r j te is ilyen halmazokat! 

Ha kitöltötted, mutasd meg tanárodnak! 
37. pontnál folytasd a munkát! 

ISMERKEDÉS A HALMAZOKKAL 

így kaptad a padok halmazát, 
tanulók halmazát, 

40/a 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29 
Folytasd a 41. pontnál! 
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37 Mit nevezünk halmaznak? 

Ha nem jegyezted meg, többször olvasd el a 36. pontot és csak 
azután válaszolj a kérdésre! 
38. pontnál folytasd! 

38 O A halmazba sorolt dolgokat a halmaz elemeinek nevezzük. 
pl.: a Duna — az európai folyók halmazának eleme 

a trapéz — a síkidomok halmazának eleme 
a gúla — 
a — idegen nyelveik halmazának eleme 
az 1, 3, 5, 7, 11, 19, ... — 
a ... — páros számok halmazának eleme 

a-m a ; a-b; — 

39. pontban ellenőrizheted munkádat! 

42 T (természetes számok halmaza) 
Természetes számok; a pozitív egész számok. 
R (racionális egész számok halmaza) 
Racionális egész számok; a pozitív és negatív egész számok. 
Ezek ismeretében már biztosan fel tudod sorolni a T és R halmazok 
néhány elemét. 

39 a gúla — a mértani testek halmazának eleme 
a német nyelv — idegen nyelvek halmazának eleme 

(bármilyen idegen nyelvet írtál, jól választottál. 
Pl.: orosz, angol, francia . . . stb.) 

az 1, 3, 5, 7, 11, — a prímszámok halmazának eleme 
(Ha rosszul töltötted ki, vagy nem is tudtad, ak-
kor nézd át a 40. pontot!) 

a ü m ; a • b — a területszámítási képletek halmazának eleme 
2 

41. pontnál folytathatod. 

40 Nem tudod a prímszámokat? Tanuld meg! 
Egy szám osztói azok a számok, amelyekkel osztva a hányados 
egész szám. 
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PL: 16 osztói: 1, 2, 4, 8, 16 
Valódi osztói: 2, 4. 8; Nem valódi osztói: 1, 16 
Az 5, 7, 11, 13 . . . számoknak nincs valódi osztójuk. Ezek a számok 
csak eggyel és önmagukkal oszthatók. 

[> Azokat a számokat, amelyeknek nincs valódi osztójuk, törzsszámok-
nak, más néven prímszámoknak nevezzük. 
írd le az 1—30 között levő prímszámokat! 

40/a pontnál ellenőrizd! 

41 A halmaznak lehet: 
végtelen sok eleme, pl.: T (természetes számok halmaza) 

— Sorold fel a halmazok 
néhány elemét! R (racionális egész számok halmaza) 

Ha nem tudod kitölteni, olvasd el a 42. pontot! 
Véges sok eleme, pl.: N (24 osztóinak a halmaza) 

— Sorold fel a halmazok Q (I-nél nagyobb és 15-nél kisebb páros 
összes ©lemét! számok halmaza) 

43. pontban ellenőrizheted. 

45 44. pont megoldása: 7 $ A 
5 6 A azt jeleníti, hogy 5 eleme A halmaznak. 
(A 100 osztóinak a halmaza.) 

Legyen K halmaz 1-nél nagyobb és 16-nál kisebb páratlan számok 
halmaza. 
K halmaz elemei tehát : 1, 3, ..., ..., ..., ..., ..., 15 
Ábrázold a halmazt! 
Az alábbiak közül a helyeseket húzd alá! 
3 € K 7 $ K 18$ K 15$ K 
6 £ K U K 17 Í K 1 £ K 

46. pontnál ellenőrizd! 

43 T elemei: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ... 
R elemei: ... —4, —3, —2, —1, 0. 1, 2, 3, 4, ... 
N elemei: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
Q elemei: 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14 

44. pontnál folytathatod. 
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44 [> A halmazokat zárt görbével határolt síkidomokkal ábrázoljuk. A 
halmaz elemét a zárt görbe belső pontjaiként tüntetjük fel. A görbe 
belső pontjai a halmaz elemei. 
Pl.: 100 osztóinak a halmaza: A 

Ha azt akar juk röviden közölni, hogy pl.: 10 eleme A-nak, azt je-
lekkel így fejezzük ki: 10 6 A 
Olvasd! 10 eleme A halmaznak. (A 100 osztóinak a halmaza) 
1 € A, 2 6 A, 4 6 A, 
Folytasd! 
100 nem osztható 3-mai. Akkor 3 nem eleme A-nak. Jelölve: 3 $ A 
Olvasd! 3 nem eleme A halmaznak. (A 100 osztóinak a halmaza.) 
Jelöld: 7 nem eleme A halmaznak: 
Mit jelent: 5 € A? 
45. pontnál folytathatod. 

46 K halmaz elemei: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 

A halmaznak 9 eleme van. 
Az elemeket pontokkal jelöljük. 
A halmaz elemei: 
1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. 100 

3GK $ K 18 $ K 15 Í K 

6 C K 1 £ K 17 £ K 4 E K 
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Ha így oldottad meg a feladatot, szépen dolgoztál. A 47. pontnál 
folytathatod. Ha nem ezt a megoldást adtad, akkor olvasd el még-
egyszer a 44. pontot, majd te is a 47. pontnál folytasd. 

47 Páratlan számok halmaza legyen H! 
H halmaz elemei: ..., —7, —5, —3, , , , . 
A H halmaznak végtelen sok eleme van. 
A H halmaznak véges sok eleme van. 
(A helyes mondatot húzd alá. 48. pontnál ellenőrizd!) 

49 Legyen B a 3-mai osztható számok halmaza! 
A halmaz elemei: —9, —6, —3, 0, 3, 6, 9, ... 
így ,,b" változó bármely, 3-mai osztható szám lehet. 

b € B 
Igazak-e az alábbi egyenlőségeik? (Aláhúzással jelöld!) 

b = 12 b = 9 b = 1 
b = 32 b = —5 b = — 3 

Ellenőrzés az 50. pontnál! 

48 Páratlan számok halmaza: H. 
A H halmaznak végtelen sok eleme van. így a H halmaz összes 
elemeit nem tudjuk felsorolni. 
Ezért egy új fogalommal ismerkedünk meg! 

[>A H halmaz tetszőleges elemét h-val jelöljük. 
h változó 
A változó egy adott halmaz tetszés szerinti elemét jelöli. 

H 

Pl.: h — —11 í r j h változó helyébe értékeket! 
h = 999 ' h = h = .... 
h = —321 h = h = — 

Mutasd meg tanárodnak! Az 51. pontnál folytasd! 
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50 b = 12 
b = 32 

Rátérhetsz az 58. pontra! 
b = 

b = 1 
b = —3 

51 Két halmaz akkor és csak akkor egyenlő, ha elemei ugyanazok. 

A H és K halmaz egyenlőségét így jelöljük: H = K 
Ha H és K halmaz nem egyenlő, akkor H ^ K 

Egyenlő-e a két halmaz? 

H K 

ö2. feladatnál folytasd a munkád! 

52 Két halmaz egyenlőségét hozzárendeléssel is eldönthetjük. 
A H halmaz minden eleméhez hozzárendeljük K halmaz megfelelő 
elemét. így egymásnak az azonos elemeket feleltetjük meg. A hoz-
zárendelést — n y i l a k k a l jelöljük. 

Folytasd! 
Ezt a hozzárendelést változók-
kal is kifejezhet jük: h = k 
A h = k a hozzárendelés kép-
lete. 
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í rd le az egymáshoz rendelt 
számpárokat! 
(1;1) (2;2) ( ; ) 
( . ; ) ( ; ) 
Ábrázold ezeket a számpárokat 
a koordináta-rendszerben! 
Munkádat az 53. pontnál ellen-
őrizd! 

7í> y = x — 1 függvény táblázata: 

( X - / 
; 

0 1 / 2 J független változók halmaza 

en -/ ; o / 2 3 ) függő változók halmaza 

Készítsd el a függvény graf ikonjá t ! 

y 

Ellenőrizd a 77. pontnál. 

X 
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53 Egymáshoz rendelt számpárok: 
(1;1) (2;2) (3;3) (4;4) (5;5) 

Az egymáshoz rendelt számpárok 
ábrázolása: 

így ábrázoltad? Igen — akkor jól dolgoztál eddig. 
Ha nem, akkor olvasd el figyelmesen mágegyszer a 14., 15. pon-
tokat. 
54. pontnál folytasd tovább a munkát! 

54 Rendeld hozzá az A halmaz minden eleméhez kétszeresét a B hal-
maz elemedből! 

— Foglald táblázatba 
az egymáshoz rendelt 
számpárokat! 

a 1 I 2 i 3 4 
I) 2 

— Fejezd ki változókkal 
(képlettel) a hozzárendelést! 

Folytasd! 

— írd le az egymáshoz 
rendelt számpárokat! 

( i ; 2 ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) 
— Ábrázold ezeket 
a számpárokat a 
k o ordináta-rends z er b en! 
Munkádat az 55. pontnál 
ellenőrizd! 

X 
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57 H K 

h + 5 = k 

h || — 5 j —4 , U j 7 18 
k || 0 1 "5 12 23 

Fel kellett ismerned azt a törvényszerűséget, hogy H halmaz ele-
meihez 5-öt adva kapjuk a K halmaznak elemeit. 
Mivel: —5 + 5 = 0 

_ 4 - j - 5 = l 
0 + 5 = 5 

Ha nem ismerted fel ezt a törvényszerűséget, akkor az 58. pontnál 
folytasd! 
Ha jól oldottad meg a feladatodat, akkor a 60. pontnál folytat-
hatod. 

60 Az előbbi példákban: 
Az egyik halmaz minden egyes eleméhez a másik halmaz pontosan 
egy elemét rendeltük hozzá (és fordítva: a másik halmaz minden 
egyes eleméhez az első halmaz pontosan egy eleme felel meg.) 
Ilyenkor a két halmaz között függvénykapcsolatot létesítettünk. 
Ha egy halmaz minden egyes eleméhez egy másik halmaznak csak 
egy értéke rendelhető hozzá, akkor a két halmaz közötti kapcso-
latot függvénykapcsolatnak nevezzük. 
Többször olvasd el ezt a meghatározást, mondd el magadnak és 
csak azután folytasd a 61. pontnál! 

56 H és K halmazok közötti hozzárendelést a következő ábra mu-
tat ja! Jól figyeld meg az ábrát! 

— Foglald táblázatba H K az egymáshoz rendelt 
számpárokat! 

h || — 5 ! - i ! 0 j 18 
k 0 1 12 

Az 57. pontnál ellenőrizd! 

— Fejezd ki változókkal 
a hozzárendelés 
képletét! 
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55 A hozzárendelést kifejező 
táblázat: 

1 2 3 4 
2 1 6 8 

A hozzárendelés képlete: b = 2a 

Az egymáshoz rendelt 
számpárok: (1;2) (2;4) (3;6) (4;8) 

Ezen számpárok ábrázolása: 

Reméljük, 

jól oldottad meg a feladatodat! 

Munkádat az 56. pontnál folytasd! 

59/a x —j— 3 = y Te is a 60. pontnál folytasd! 

64 A két hozzárendelés közül az 1. feladat fejez ki függvénykapcso-
latot. Mivel az ,,A" halmaz minden egyes eleméhez a ,,B" hal-
maznak csak egy eleme felel meg, míg a 2. feladatnál a H, elemé-
hez H2 halmaznak több elemét is hozzárendelhetjük. 

Ha így válaszoltál, érted az eddig tanultakat! A 65. pontnál folytasd! 

Ha rosszul válaszoltál, még egyszer figyelmesen tanulmányozd át 
az 57. ponttól a feladatokat. 
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65 Legyen X a racionális számok halmaza és 
Y is a racionális számok halmaza. 

Minden x változóhoz rendeld hozzá a vele egyenlő y változót! 
(Minden racionális számhoz rendeld önmagát!) Készíts táblázatot: 

A függvény képlete: 

Ellenőrizd a 66. pontnál! 

y Ábrázold koordinéta-rencl-
rendszerben a táblázatban egy-
máshoz rendelt számpárokat! Az 
y = x képlet kifejezi, hogy x 
bármely értélkéhez mindig lesz 
y-nak is megfelelő értéke. A 
koordináta-rendszerben való áb-
rázolásinál akármilyen sűrűn 
kaphatunk pontokat az eredeti 
pontok közé elhelyezve. Ezek a 
pontok egy folytonos vonalon, 
egyenes helyezkednek el. Ez az 
egyenes a grafikonja az y = x 
függvénynek. 

Rajzold be az y = x függvény grafikonját! 

Folytasd a 67. pontnál! 

66 X i j - - 4 , 5 |—41-3 | - 0 , 5 0 1 1,5 j 
y 5 1 5 - 1 3 0,5 0 \Y] lT| 

Ha így töltötted ki a táblázatot, dolgozz tovább! 
Ha nem így készítetted el a táblázatot, akkor figyelmetlenül dol-
gozol ! 
Még egyszer töltsd ki a táblázatot! Csak akkor folytasd a munkát, 
ha a táblázat elkészítése helyes! 

A függvény képlete: y = x 
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76 Két halmaz közötti hozzárendelést függvénynek nevezzük, ha az 
egyik halmaz minden eleméhez egy másik halmaznak csak egy 
értéke rendelhető hozzá. 

68 A következő táblázatok is függvénykapcsolatot fejeznek ki. Az x 
változóhoz valamilyen szabályt követve hozzárendeltük y változót. 
Vizsgáld meg a számokat és határozd meg, milyen szabály szerint 
tölthetjük ki a táblázatokat! 

— Ezek alapján töltsd ki a hiányzó helyeket! 

x || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ | 
y ! | 4 | 8 í l 2 j | | 24 | — 2 | 

x || 2 3 | 41 | — 3 j |0 
y 1 \ J \ 12,5 p i 10 

x 11 10 2 | 3 | 5 9 j | 3 | 
y ' 0 8 1 ! | 15 61 

— írd le az egyes függvénykapcsolatot képlettel! 

Pl.: || 0 | 7 | 4 3 | —3 | 5.5 | 
y 9 2 j 5 | 6 | 12 , 3,5]" x + y = 9 

A feladat megoldását a 69. pontban ellenőrizheted! 
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70 A mindennapi életben is gyakran találkozunk függvényekkel. 

í r j 3 példát ilyen függvény kapcsolatokból! 

Pl.: — Egy áru ára függ a minőségétől. 
— A tanuló érdemjegye függ egész évi munkájától. 

89 

Mutasd meg tanárodnak! Majd a 71. pontnál folytasd! 

3^4. | 5 , 6 -0,5 
y S 4 8 12 i 10 20 j 24~p2~~f 

xJJ 2 3 4 5 | — 3 ; —8 j 0 
y |i 1 | TTö | 2 ! 2,5 | — 1,5 | — 4 1 0 

x || 10 2 | 3 | 5 9 ; - 5 4 
y || 0 8 ; 7 | 5 l j l ö ^ ^ 

70. pontnál folytasd! 

y = 4x 

y = -

y + x = 1 0 

71 A következő függvénykapcsolatot képlettel adjuk meg. 
írd fel ezt a kapcsolatot táblázatban! 

V = 3x 

Ellenőrizd a 72. pontnál! 

— Készítsd el ennek 
a függvénynek a grafikonját! 

Ellenőrizd a 73. pontnál! 

4 
3 
l 
1 

-5- 4 -3 -2 -i 0 / Z 3 l 5- ' 

•1 
•y 
-f 
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72 1 2 4 1 - 6 
y j! 3 6 I 12 j 15 I - 3 -18 

A táblázat elkészítésénél: 

y = 3 x 

az x-nek bármilyen értéket adhatsz; 
az x változó megválasztása független, tetszőleges, ezért x változói 
független változónak nevezzük, de x-hez már meghatározott y-t 
kell hozzárendelni! Ezért y változót függő változónak nevezzük. 

74. pontnál folytasd! 

74 Határozd meg a függvény fogalmát! 

Ellenőrizd a 76. pontnál! 

A következő függvényt képlettel adjuk meg: y = x — 1 

Készítsd el a függvényt táblázattal! 

változók halmaza 

változók halmaza 

A 75. pontnál ellenőrizheted! 
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A MAGYAR COMENIUS-IRODALOM VI. 

DR. BAKOS JÓZSEF 

(Közlésre érkezett: 1971. december 1.) 

I. 

Comenius halálának 300. évfordulója alkalmából szemlét tar tunk az 
újabban megjelent Comenius-irodalom felett. Ez az összefoglalás ugyan-
akkor folytatása a sorozatosan megjelenő Comenius-bibliográfiának. (Vö. 
Bakos József: A magyar Komensky-irodalom. Bp. 1952., Közokt. K. 113. p. 
3. t. Szocialista nevelés kiskönyvtára 33., — A magyar Comenius (Ko-
mensky)-irodalom. Die ungarische Comenius (Komensky)-Literatur. 2. Sá-
rospatak, 1957., Borsod m. ny. Miskolc. 64. p. Sárospatak. Rákóczi Múzeum. 
A sárospataki — füzetei 12—13., — A magyar Comenius-irodalom. 3. Die 
ungarische Comenius-Literatur 3. = Az Egri Pedagógiai Főiskola év-
könyve 5. Eger, 1959. 656—663. p., — A magyar Comenius-irodalom 4. Die 
ungarische Comenius-Literatur 4. Eger, 1961, Borsod m. ny. Miskolc. 227— 
238. p. (Eger.) Pedagógiai Főiskola. Az Egri — füzetei 214, — A magyar 
Comenius-irodalom 5. Eger, 1963, Borsod m. ny. Miskolc. 399—411. p. 
(Eger) Tanárképző Főiskola. Az Egri — füzetei 305.) 

Ez a legújabb kiadvány arról tanúskodik, hogy a magyar Comenius-
irodalom nemcsak mennyiségben növekedik évről évre, hanem éppen az 
1960-as években minőségi változáson is átesett. Űj témakörökben, kérdés-
csoportokban indultak meg a vizsgálódások, s a Comenius-filológia kutatási 
irányát, indítékait és módszereit illetően nagy a fejlődés. Ugyanakkor ez 
a szemle arra is figyelmeztet bennünket, hogy van még tennivaló a Come-
nius-filológia korszerűsítése terén. Vannak még kevésbé kidolgozott terü-
letek és vannak olyan kérdések, amelyekben a magyar comeniológusok 
még nem hallatták szavukat. Sok a tennivaló a magyar nyelven megjelent 
comeniusi írások filológiájával kapcsolatban. Van adósságunk a Magyar-
országon megjelent comeniusi tankönyvek vizsgálatát illetően is. Külö-
nösen tankönyvei magyar szövegének kutatásában kell elölj árnunk. 

Reményt nyúj t ez a szemle arra is, hogy a magyar Comenius-kutatás 
felzárkózik a nemzetközi Comenius-filológia fejlődéséhez is. Vannak azon-
ban olyan kérdések, amelyek éppen nemzetközi összefüggésekben kell hogy 
előtérbe kerüljenek. Kevés az idegen nyelven megjelent magyar come-
niológiai tanulmány, s ezért a legújabban megjelent nemzetközi Come-
nius-irodalom — még Comenius magyarországi működésével kapcsolat-
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ban is —, régi adatokat regisztrál, nem ismervén a legújabb magyar ered-
ményeket. 

Reméljük, ez az összefoglalás egyúttal azoknak is segítséget nyúj t , 
akik Comenius életművét alaposabban kívánják megismerni, kutatni . 

II. 

A) Comenius életéről, műveiről szóló irodalom 
a szerzők szerint 

Ábent Ferenc: Comenius-emlékülés Eperjesen. Magyar Pedagógia, 1970. 472. 1. 
A bent Ferenc: Lordkipanidze: Jan Amosz Komenszky. Tbiliszi, 1969. (Ism.) Magyar 

Pedagógia, 1970. 459—460. 1. 
Angyal Endre: Cseh—magyar, szlovák—magyar kapcsolatok a barokk korban. Tanul-

mányok a csehszlovák—magyar irodalmi kapcsolatok köréből c. kötetből külön-
lenyomat. Bp. 1965. Comeniusról: 93—115. (Bakos: Comenius és a magyar nyelv 
c. tanulmányról, Comenius és Zrínyi, Comenius, mint barokk író, Comenius és 
Gyöngyösi István.) 

Apostol Imre: Csillagászati és földrajzi leírások Comenius „Orbis Pictus" c. művében. 
Borsodi Földrajzi Évkönyv, V. Miskolc, 1964. 79—87. (Vö. róla: Borsodi Szemle, 
1964. 4. sz. 92. 1.) 

Arató Ferenc—Kondor Imre: Korabeli képes dokumentumok Comenius munkásságá-
hoz. Pedagógiai Szemle, 1970. 11. sz. 984—997. (A képek az Orsz. Ped. Könyvtár 
és Múzeum „Comenius Magyarországon kiadott műveinek lelőhelybibliográfiája' ' 
c. kiadványból szemelvények.) 

Babodi Béla: A korszerű óvónőképzés néhány problémája a comeniusi hagyományok 
tükrében. Sárospataki Pedagógiai Füzetek, I. 1969—1970. 83—96. 1. 

Bakos József: Adatok a nyugat-dunántúl i nyelvjárást ípus XVII. századi nyelvi viszo-
nyaihoz. — Az első magyar nyelvű Orbis nyelvjárástörténeti vonatkozásairól. 
„A magyar nyelv története és rendszere". — A debreceni nemzetközi nyelvész-
kongresszus előadásai. Nyelvtud. Ért. 58. sz. Bp. 1967. 331—334. (Vö. róla: Nyelv-
és Irodalomtudományi Közlemények (Románia), 1. sz. 1969. 183—184. 1.) 

Bakos József: A filológus Comeniusról a magyar vonatkozású nyelvészeti, termino-
lógiai és textológiai problémák tükrében. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudo-
mányos Közleményei. IX. k. Eger, 1971. 211—231., és külön: Az Egri Tanárképző 
Főiskola Füzetei, 537. sz. 

Bakos József: A korszerű általános iskolai nevelőképzés néhány problémája a come-
niusi hagyományok tükrében. Sárospataki Pedagógiai Füzetek I. 1969—1970. 
63—79. 1. 

Bakos József: A magyar Comenius-irodalom V. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudo-
mányos Közleményei I., Eger, 1963. 399—411., és külön is: Az Egri Tanárképző 
Főiskolai Füzetei, 305. sz. 

Bakos József: A prágai nemzetközi Comenius-konferencia — Gentium congressus: 
C. et r e rum humanarum emendatio —, Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 337—340. 1. 

Bakos József: A szeg köznév alak- és jelentésváltozatai hely- és személyneveinkben: 
A Szeges családnév etimológiájáról. „Névtudományi Előadások" Nyelvtud. Érte-
kezések, 70. sz. Bp. 1970. 50—55. 1. 

Bakos József: A Vestibuli et Januae Lucidarium pataki kiadásának ú jabban felfede-
zett töredékeiről. Az Egri Tanárképző Főiskola Tud. Közi. IV. K. 1966. 523—528.1. 
és külön: Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei. 405. sz. (Vö. róla: Colloquiai Co-
meniana II. Pfesov, 1968. 78. 1. 

Bakos József: Bibliográfiai tanulmány Comenius Orbis Pictusa kiadásairól. (Recenzió 
dr. Kur t Pilz művéről: Die Ausgaben des Orbis Pictus. Nürnberg 1967.) Magyar 
Könyvszemle, 1971. 2—3. sz. 201—204. 1. 

Bakos József: Comenius az anyanyelvről és az anyanyelvi oktatás jelentőségéről. 
Pedagógiai Szemle, 1970. 11. sz. 998—1007. 1. 
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Bakos József: Az első magyar nyelvű Orbis Pictus nyelvjárástörténeti adatai és tanul-
ságai. Az Egri Tanárképző Főisk. Tud. Közi. V. K. 1967. 155—169., és külön: Az 
Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 422. sz. 

Bakos József: Blekastad (Milada): Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, 
Werk und Schicksal des J. A. Komensky. Oslo—Praha, 1969. 874. 1. (Recenzió), 
Magyar Pedagógia, 1970. 4. sz. 456—459. 1. 

Bakos József: Comenius eredeti családi nevéről. Köznevelés, 1965. 16. sz. 626—627. 1., 
Szocialista Nevelés (Bratislava), 1965., 2. sz. 56—58. 1. (Comenius képével.) 

Bakos József: Comenius eredeti családi nevéről, — a Szeges családnév történetéről. 
Magyar Nyelv, 1966. 85—88. 1. £ 

Bakos József: Comenius J anuá j a első kiadásának egyetlen magyarországi példányáról. 
Magyar Könyvszemle, 1967. 2. sz. 159—160. 1. (Vö. róla: Köznevelés, 1967. 631. 1.) 

Bakos József: Comenius magyar származásáról, — A Szeges névről. Heves megyei 
Népújság (Eger), 1964. dec. 13. (XV. évf. 292.) sz. 

Bakos József: Comenius magyar származásáról, — A Szeges családnévről. Magyar 
Nyelv, 1965. 89—91. 1. 

A Clamores Eliae c. kéziratból részlet 

Bakos József: Comenius nyelvészeti munkásságának jelentősége. Comenius és a nyelv-
tudomány. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, IV. K. 1966. 
185—226. 1. Külön: Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 389. sz. [Vö. róla: Fran-
tisek Karsai: Acta Comeniana (Praha), 1969. (XXV.), 261—266. 1.] 

Bakos József: Comenius nyelvművelő elveiről s nyelvművelő gyakorlatáról. Magyar 
Pedagógia, 1970. 4. sz. 405—413. 1. 

Bakos József: Comenius nyelvszemlélete és nyelvpedagógiai nézetei. Kandidátusi 
értekezés tézisei. Bp. 1964., Tudományos Minősítő Bizottság. 

Bakos József: Comenius-Szeges. (Halála 300. évfordulójára.) Heves m. Népújság, 
1970. nov. 22. 

Bakos József: Comenius tankönyvei a magyar iskolákban. I. A Vestibulum. Pedagó-
giai Szemle, 1965. 6. sz. 540—545. 1. (Vö.: Századok, 1966. 1023. 1.) 
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Bakos József: Comenius tankönyvei: II. A Janua (A Janua magyar szövegének nyel-
vészeti jelentősége). Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei II. 
k. Eger, 1964. 171—209. Külön is: Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 320. sz. 

Bakos József: Comenius tankönyvei: III—IV. Az Atrium és a Schola Ludus (Nyelvé-
szeti és nyelvpedagógiai jelentőségük és szerepük). Az Egri Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei III. k. 1964. 141—168. 1. Külön is: Az Egri Tanárképző 
Főiskola Füzetei, 358. sz. 

Bakos József: Comenius tankönyveinek magyar adataira hibás utalás a Nyelvtörténeti 
Szótárban. Magyar Nyelv, 1963. 464. 1. vö.: Acta Linguistica, 1964. 359—60. 1. 

Bakos József: ComeniussáTirociniuma, Pedagógiai Szemle, 1966. 5. sz. 416—423. 1. 
Bakos József: Egy fejezet a magyar Comenius-kutatás történetéből. (Kvacsala magyar 

vonatkozású levelése.) Pedagógiai Múzeum 1. Bp. 1971. 87. 1. 
Bakos József: Einige aktuel le Fragen der Comenius-Forschung, Wissenschaftliche 

Zeitschrift der Päd. Hochschule, Erfur t , 1970. 7. Jahrg. 1. Heft. 55—57. p. 
Bakos József: Erdélyi János sárospataki tevékenységének jelentősége. Borsodi Szemle, 

1965. 47—55. 1. (Comenius pataki nyomdájáról , hatásáról, tankönyveiről.) 
Bakos József: Rákóczi György könyvtárának történetéhez. Magyar Könyvszemle, 1966 

1966. 3. sz. 255—45. 1. (Comenius és Mercator Atlasza, Comenius forrásairól.) 
Bakos József: Szótörténeti adatok Comenius Lcxicon Januale (Patak, 1652.) című 

tankönyvének magyar szövegében. Magyar Nyelvőr, 1966. 193—197. 1. (Vö. róla: 
Köznevelés, 1966. 20. sz. 796. 1.) 

Bakos József: tJjabb adatok a Szeges családnév etimológiájához. Magyar Nyelv, 1967. 
350. 1. 

Bakos József: Über ein neuentdecktes Fragment der Sárospataker Ausgabe des „Ves-
tibuli et Januae Lucidarium". Acta Comeniana, 1970. (XXIV.), 92—96. 1. (Vö. róla: 
K. Pilz: Die Ausgaben des Orbis, Nürnberg, 1967. 75—76. 1.) 

Bakos Ludovit : A népek tanítója. Természet és Társadalom (Bratislava), 1970. 9. sz. 
1970. 9. sz. 3—7. 1. (ODO. címlapja képe. Kép az Orbisból: navis, C. autográf ja.) 

Balassa Iván: Comenius-kiállítás Sárospatakon. Népművelés, 1967. 18—19. 1. 
Berlász—Horánszky: J. A. Komensky. Zum 300 jährigen Todestag-Auswahlbiblio-

graphie. Berlin, 1970. 99—121. 1. (A magyar rész összeállítói.) 
Brambora, Jósef: Sárospatak Comenius életművében. Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 

322—325. 1. 
Bugyi Balázs: Comenius járványokkal foglalkozó könyvéről. Horus. Orvostudományi 

Dokumentációs Szolgálat, 14. sz. 1655—1657. 1. 
Comenius Magyarországon kiadott műveinek lelőhelybiblográfiája. Az anyagot gyűj-

tötte: Berlász Piroska, i f j . Horánszky Nándor; szerkesztette: Kondor Imre; lek-
torál ta : dr. Bakos József és dr. Földes Éva. Bp. 1970. Orsz. Ped. Könyvtár és 
Múzeum: Neveléstörténeti Bibliográfiák I. 91. p. (Képmellékletekkel.) Vö. róla: 
Magyar Pedagógia, 1971. 1—2. sz. 235. 1., Könyvtáros, 1971. 6. sz. 374. 1. 

Comenius Magyarországon — C. Sárospatakon írt műveiből, összeállította, a beveze-
tést és a jegyzeteket ír ta Kovács Endre. II. kiadás, Bp. 1970. 410. p. 

Csáji Pál : Comenius Arnos János (Emlékezés). Reformátusok Lapja, 1965. (IX. évf.) 
4. sz. 

Csanda Sándor: Csehszlovák—magyar kulturális kapcsolatok. Bratislava, 1963. 109— 
118. (Komensky Magyarországon: ha tása és jelentősége a magyar művelődés fe j -
lődésében.) 

Csanda Sándor: Komensky és a magyarok. Hét. (Bratislava) 1970. 12—13. sz. 
cz. Comenius örökségéhez híven. A sárospataki Tanítóképző Intézet Kollégiumának 

névadó ünnepsége. Észak-Magyarország, 1969. okt. 4. 
Dankonits Ádám (előszó)—Kálmán Viktória (szövegválogatás és jegyzetek): Comenius 

válogatott írásai. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 
Dénes Magda: Az egyetemes köznevelés úttörője, Comenius. Élet és Tudomány, 1970. 

46. sz. 2163—2167. (Képekkel!) 
Dobay Béla: Állandó Comenius-kiállítás nyílt Sárospatakon. Hét (Bratislava, 1967. 

szept. 10. sz. 
Dobossy László: A népek tanítója •— Comenius halálának 300. évfordulójára. Nagy-

világ, 1970. 11. sz. 1711—1714. 1. 
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Dobossy László: Egy cseh népkönyv sorsa a magyar folklórban és a magyar irodalom-
ban. Az MTA Oszt. Közi. I. Oszt. 1965. XXII. k. 4. sz. (Comenius vonatk.: 270. 

I. A világ útvesztőjéről, Pelárgus fordításáról.) 
Dobossy László: Magyar eredetű volt-e Comenius? Élet és Irodalom, 1964. dec. 5. 

(49) sz. 
Erdélyi Elemér: J. A. Komensky, Pionírok Lapja (Bratislava), 1964—65. 15. 
Esze Tamás: A magyar Praxis Pietatis. A Debreceni Kossuth Tud. Egyet. Könyv-

tá rának Közleményei, 36. Különlenyomat a „Könyv és Könyvtár" 3. kötetből, 
44. 1. (A cseh nyelvű kiadás Comenius műve, 1630 előtt.) 

Fenyves György: Comenius professzor. Patakon. Család és Iskola, 1960. 1. sz. (arc-
képpel). 

Földes Éva: A korszerű termelési ismeretek helye Comenius és Apáczai pedagógiájá-
ban. „A munkára nevelés hazai történetéből", Bp. 1965. 61—96. 1. 

Földes Éva: Comenius évfordulón Hollandiában. Köznevelés, 1971. 3. sz. 23—25. 1. (C. 
naardeni lakóháza képével illusztrálva.) 

Földes Éva: Comenius és az anabaptisták. Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 309—321. 1. 
Földes Éva: Nemzetközi összefogás Comenius jegyében. Eredmények és feladatok a 

300. évforduló tükrében. Magyar Tudomány, 1971. 6. sz. 381—388. 1. 
Földes Éva: Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális nép-forradalmi 

mozgalmakban. Bp. 1964. [Comenius vonatkozások: 110. 1. (Comenius és a cseh 
testvérek sorsa), 113. 1. (Comenius és a népnevelés), 276. 1. (Comenius: História 
F ra t rum Bohemorum.)] [Vö. róla: Acta Comeniana, 1970. (XXIV.) 252—254. 1.] 

Földes Éva: Társadalmi tudományos fejlődés-neveléstudomány a 17. században. Ma-
gyar Pedagógia, 1970. 371—375. 1. (Comenius nevelési, oktatási törekvéseiről.) 

Földes Éva: Ünnepségek Hollandiában. Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 343—345. 1. 
Földes Éva: Szeges. Magyar Pedagógia Szemle, 1971. 3. 367—369. 1. 
Földesi Béla: A comeniusi testkultúra. Pedagógiai Szemle, 1971. 7—8. sz. 658—665. 1. 
Geréb György: Valeurs durables de la psycologie et pedagogie de Komensky, Acta 

Comeniana, 1970. (XXIV.), 283—288. 1. 
Gortvai György: Comenius A. J. magyar orvosi szavai. Orvosi Hetilap, 1959. 1757— 

1758. 1. 
Gömöry János: Emlékeim egy letűnt világról. Bp., 1964. 203—205. 1. (Comenius a ma-

gyarokról. Idézetek Comenius pataki beszédéből.) 
Görög Imre: Egy korszakos iskolareform (J. A. Comenius). Család és Iskola, 1960. 

12. sz. 
Hegedűs József: A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei. Bp. 1966. N^elvtud. 

Ért. 56. sz. [Comenius: 6. 1. (Idézet a Janua-ból), 69. 1. (C. a magyar és f inn nyelv 
rokonságáról.)] 

Honfi Aladár: Háromszáz éves örökség (Comeniusra emlékezés). Pedagógusok Lapja, 
1970. dec. 14. (XXIV. 23—24. sz.) 

Hegyi József: Előadás Comenius magyar származásáról és eredeti családi nevéről. 
Észak-Magyarország, 1965. ápr. 29. (XXI. évf. 100.) sz. (Bakos J. Sárospatakon 
tar tot t előadása Comeniusról, a nemzetközi és hazai Comenius-kutatás ú j ered-
ményeiről.) 

i—é: A 300 éve halott Comenius (Szeges János?) ünneplése. Űj Ember, 1970. nov. 29. 
(1273) sz. 

Kapronczai Károly: Comenius és a természettudományos nevelés. Természet Világa, 
1970. 10. sz. 470—574. 1. (Képek az Orbisból.) 

Kapronczai Károly: Comenius und die Erziehung zur Hygiene, Medical History in 
Hungary, Bp. 1970. 81—92. 1. 

Károly István: Megnyitó a sárospataki Comenius-ünnepségen. (A Tanítóképző Intézet 
Kollégiuma Comenius nevét vette fel.) Sárospataki Pedagógiai Füzetek I. 1969— 
70. 9—14. 1. 

Károlyi Ágnes: 300 éves a magyar i f júsági irodalom: Orbis Pictus. Könyv és Nevelés, 
1969. 6. sz. 3—5. 1. 

Kemény Gábor: Válogatott pedagógiai művei. Bp. 1966. (Comenius 39., 94., 248—49., 
251. 1.: C. és Apáczai, C. és Ratke, C. és a chiliazmus.) 

Keserű Bálint (szerk.): Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmak történetéhez. 
II. Bp. — Szeged. 1966. [Comenius vonatkozások: VIII. (C. és a barokk — vö. 
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még: Klaniczay, írod. tört. Közi., 1963. 769; 49. 1. (Szilágyi Benjamin magyar 
nyelvű Januájáról , Comenius Januá ja magyar kiadásairól), 50. 1. (C. Patakon, C. 
Szilágyiról), 182., (C. és a chiliasmus), 317. 1. (C. és a Veresegyházi Szentyel 
János), 335. 1. (C. Index Januae Linguae — Index Vocabulorum, 1647-es kiadásá-
ról, a 2-ik kiadás: Gyulafehérvár, 1649. (RMK. II. 705. 1.), 556. 1. (C. taní tványá-
ról, Duconiusról). 558. 1. (C. és Drabik jóslatai).]. 

Király Zoltán: Comenius at Sárospatak. 1650—1654. Acta Agronomica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1969. 3—4. sz. 421—426. 1. (Képekkel!) 

Király Zoltán: Comenius és Sárospatak. Theológiai Szemle, 1969. 9—10. sz. 284—286. 1. 
Kiss Gyula: Comenius és Sárospatak. Napjaink, 1970. 12. sz. (Hibás adatokkal: Drabik 

helyes neve: Nicolaus Drabik, s nem Lajos!) 
Klaniczay Tibor (szerk.) A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Bp., 1964. 

[Comenius vonatkozások: 179. 1. (Zrínyi és Comenius), 222—25. 1. (Comenius Pa-
takon, Hollandiában), 224. 1. (Comenius panszofikus rendszere), 261. 1. (Comenius 
drámái, a Schola Ludus), 333. 1. (Comenius unokája, szellemi örköse: Jablonsky)]. 

Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. II. átdolg. kiad. Bp. 1964. 367—71. 1. (Comenius és 
Drabik, C. és Rákóczi György) 377—78. 1. (Zrínyi és C.), 533. 1. (C. művei Zrínyi 
könyvtárában), 541. I. (A „Siralmas panasz" és C. hatása benne. A pataki be-
köszöntő beszédről, C. és Klobusiczky), 545—46. 1. (Drabik és C., Lux im tenebris, 
Comenius és a Habsburg-ellenes politikai törekvések — a Gentis Felicitas), 652— 
53. 1. (C. és Zrínyi), 777. 1. (Comenius a téli had já ra tban Drabik 1652-es jóslatá-
nak beteljesedését látta.)]. 

Comenius pataki munkatársa, Tolnai neve a „Sáros Pataki Felső Hostát" 
c. összeírásban 

Klaniczay Tibor: (ism.) „Comenius Magyarországon" (Kovács Endre szerk.) című ki-
adványáról. Irodalomtörténeti Közlemények, 1963. 769—770. 1. 

Komlovszki Tibor: Kafka kastélya és Comenius Fortunavára. Kritika, 1967. 7. sz. 
40—44. 1. 

Komlovszki Tibor: Kafkas Schloss und das Fortuna-Schloss des Comenius, Acta Litte-
raria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1968. 1—2. sz. 83—93. 1. vö. Kritika. 
1967. 7. sz. 40—44. 1. 

Komor Ilona: A comeniusi utópia alkotmánya. Pedagógia Szemle, 1970. 10. sz. 910— 
922. 1. 

Komor Ilona: Eine Utopie in den Schuldramen (Schola Ludus). Acta Comeniana, 
1970. (XXIV.) 50—62. 1. 
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.4 pataki „képes" Janua címlapja 

A pataki Tirociniumból részlet 

Komor Ilona: Les lois de Solon dans l 'utopie de Comenius. Acta Antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1969. 1—2. sz. 65—73. 1. 

Koncz Sándor: Comenius min t teológus. Ref. Egyház, 1970. 10. sz. 217—220. 1. 
Korondi Is tván: Consultatio. Magyar Pedagógia, 1971. 1—2. sz. 223. 1. 
Kovács Kálmán (E): Comenius-aforizmák. Köznevelés, 1970. 23. sz. 15. 1. 36. 1. 1970. 

24. sz. 29. 1. 
Ködöböcz József: Az önálló tanítóképzés előzménye és kialakulása a sárospataki 

kollégiumban. „Neveléstörténet és szocialista pedagógia." Bp. 1969. [Comenius 
vonatkozások: 61. 1. (C. a pataki koll. tanulmányi vezetője, beköszöntő beszéde), 
62. 1. (C. idejében a pa tak i koll. könyvtára)]. 

Ködöböcz József: Comenius és egy mai pataki képzős törekvés. Sárospataki Peda-
gógiai Füzetek I. 1968—1970. 97—114. 1. 

Ködöböcz József: Sárospatak — Comenius előtt. (A sárospataki pedagógiai múzeum 
ismertetése.) Köznevelés, 1968. 37—38. 1. (Képanyaga: a fedőlapon!) 

Ködöböcz József: Comenius — Sárospatakon. Köznevelés, 1968. 77—78. 1. (Vay 
Comenius-szobra: kép!) 

Ködöböcz József: Patak a XVIII. században. Köznevelés, 1968. 117. 1., (Comenius 
örökségéről, Comenius életéről irodalom). 

Köte Sándor: Comenius (1592—1670). Könyv és Nevelés, 1970. 6. sz. 3—5. 1. (Illuszt-
rálva.) 

Kurdybacha Lukasz: Comenius és a korai felvilágosodás. Magyar Pedagógia, 1970. 
3. sz. 249—269. 1. 

Kyrásek, J i r í : Comenius hagyatékának felhasználása a cseh-, szlovák pedagógiában. 
„Neveléstörténet és szocialista pedagógia." Bp. 1969. 138—144. 1. [Vö. róla: Az 
MTA. Fii. és Tört. tud. Oszt. Közi. XVII. k. 1968. 266—67. 1. (Előadás volt a bp-i 
neveléstörténeti konferencián), Köznevelés, 1968. 13—14. sz. 512. 1.] 
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Ladányi Erzsébet: A Comenius-kori sárospataki „schola" végzett diákjai a Hegyalja 
mindennapi életében. Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 326—335. 1. 

Lázár István: Rákóczi és Comenius. (A sárospataki Comenius-kiállításról.) Közneve-
lés, 1967. 15—16. sz. 629—630. 1. 

Makkai László: Puri tánizmus és természettudomány. Századok. 1964. 5—6. sz. [Come-
niusról: 1073—1075, 1093. 1. (C. és Hartlib, C. és Tolnai —)]. 

Makarai Miklós: Jan Amos Komensky, a népek tanítója. Hét (Bratislava), 1965. IV. 
4. (10. évf. 14. sz.) 11. 1. (A magyar nyelvű oktatás ügyéről, Comenius Patakon.) 

Maller Sándor: Comenius and Sárospatak. The Hungarian Quarterly, 1970. 39. sz. 
148—151. 1. Comenio e. Sárospatak „I Problemi della Pedagógia. 1971. márz.— 
apr. 3—7." 

Maller Sándor: Comenius emlékezete. Köznevelés, 1970. 22. sz. 3—7. 1. 
Merényi Oszkár: Comenius magyar szemmel. Pedagógusok Lapja, 1970. aug. 20. 

(XXVI. évf. 14—15. sz.) 
Mészáros István: Comenius írástanítási módszere. Köznevelés, 1970. 23. sz. 37—38.1. 
Mészáros István: Comenius-konferencia Budapesten és Sárospatakon. Magyar Pe-

dagógia, 1971. 1—2. sz. 229—235. 
Mészáros István: Hazai kiadású ú j „Orbis Pictus"-fakszimile. Magyar Pedagógia, 

1970. 318—319. 1. 
Mészáros István: Johannis A. Comenii Opera Omnia 17. kötete (ism.) Magyar Pe-

dagógia, 1971. 3. sz. 358—59. 1. 
M. I.: Comenius De re rum humanarum emendatione c. művéről. Magyar Pedagógia, 

1970. 376—377. 1. 
M. I.: Comenius-konferencia Eperjesen, Pedagógiai Szemle, 1970. 4. sz. 340—343. 1. 
M. I.: Görög nyelvű pesti Comenius-nyomtatvány. Magvar Pedagógia, 1971. 1—2. sz. 

235. 1. 
Nagy Sándor: Pedagógia, III. Az oktatás elmélete. 3. kiad. Bp. 1962. [Comenius: 5.1. 

(Didact. Magna), 10—11. 1. (Comenius didaktikája), 120. 1. (Comenius és az osz-
tályrendszer stb.)] 

Náhlik Zoltán: Comenius pedagógiai hagyatéka. Tanügyi TJjság (Bukarest), 1970. 41. 
sz. 4. 1. 

Náhlik Zoltán: Comenius tanítása. Korunk, 1970. 11. sz. 1629—1635. 1. 
Náhlik Zoltán: Comenius válogatott írásai (Kriterion kiadása, Bukarest, 1971.) (ism.) 

Tanügyi Űjság (Bukarest), 1971. 38. sz. 7. 1. Vö. még: Magyar Pedagógia, 1972. 
1. sz. 78—81. 1. 

Németh Géza É.: Comenius. Heves megyei Népújság, 1970. nov. 15., Kelet-Magyaror-
szág, 1970. nov. 15. 

n.: Novemberben nyílik meg a sárospataki Comenius-kiállítás. Észak-Magyarország, 
1966. szept. 11. 

Orosz Lajos: Comenius sárospataki iskolareformja. Pedagógiai Szemle, 1970. 4. sz. 
304—308. 1. 

Pálmai Kálmán: Comenius jelentőségéről. Sárospataki Ped. Füzetek. I. 37—39. 1. 
Polisenskij, Josef: Társadalmi és tudományos forradalmak a 17. században, Magyar 

Pedagógia, 1970. 4. sz. 359—370. 1. (Comenius reformtörekvéseiről, gondolat-
rendszeréről, nevelési programjáról.) 

Ravasz János (szerk.): Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. 1100—1849. 
Bp. 1966. [Comenius vonatkozások: 78—83. 1. (A lelki tehetségek kiműveléséről.)] 

Simon Gyula: Comenius örökségéről, Sárospataki Pedagógiai Füzetek I. 1969—1970. 
15—34. 1. 

Simon Gyula: Comenius szellemi öröksége. Hevesi Művelődés, 1971. 2—3. sz. 3—8. 1. 
Süle Sándor: Comenius és Magyarország. — Tudományos konferencia Budapesten 

és Sárospatakon. Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 289—292. 1. 
Szabó Béla: Comenius hagyatéka, I—II. Déli Hírlap (Miskolc), 1970. nov. 10. 
Szalatnai Rezső: A Comenius-évforduló után, Magyar Hírlap, 1971. jan. 23. (Mell. 1.) 
Szalatnai Rezső: Az élő Comenius sírkövénél. Élet és Irodalom, 1970. 48. sz. (nov. 

28.) 6. 1. 

Szalatnai Rezső: Comenius, Kortárs, 1970. 11. sz. 1705—1714. 1. (A Didactica Opera 
omnia címlapja képével.) 

Szalatnai Rezső: Comenius—Szeges János. Köznevelés, 1969. 19. sz. 6—8. 1. 
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Szalatnai Rezső: Comenius háromszáz évéhez, Evangélikus Élet, 1970. 45. sz. 
Szalatnai Rezső: Comenius szülőföldjén. Köznevelés, 1971. 22. sz. 21—24. 1. 
Szalatnai Rezső: Karsai, Fr . : Jan Amos Komensky és Szlovákia (ism.), Magyar Pe-

dagógia, 1970. 4. sz. 453—455. 1. 
Szalatnai Rezső: Magyar családból származott Comenius. Űj I f júság (a CsISz szlo-

vákiai Közp. Bizottság lapja), 1965. XIV. évf. VII. 6. 
Szalatnai Rezső: Népek tanítómestere. Háromszáz éve halt meg Comenius. Magyar 

Hírlap, 1970. nov. 14. 
Szalatnai Rezső: A cseh irodalom története, Bp. 1964. [Comenius vonatkozások: 54— 

67. 1. (C. és Drabik), 64. 1. (A Didaktika címlapja), 306. 1. (Bakos Comenius-
köny vészeiéről.)] 

Szeberényi Judi t : A népek tanítójára, Emlékezünk: 300 éve halt meg J. A. Ko-
mensky: Űj Szó (Bratislava). Vasárnapi Új Szó: 1970. nov. 15. (46) sz. [Vö. még: 
Űj Szó, 1970. nov. 14. (271) sz. (A pozsonyi Komensky-egyetem ünnepi meg-
emlékezéséről.) ] 

Tálasi Istvánné: A szemléltetés az idegen nyelvek tanításában, Audiovizuális Köz-
lemények, 1965. 3. sz. 9—36. 1. [Comeniusról: 9. 1. (C. szeml. elvei), 19. 1. (Az 
Orbis), 23. 1. (C. és a kép és szöveg egysége.)] 

Terray Barnabás: Comenius halálának 300. évfordulójáról — Comenius születés-
helyéről, Élet és Tudomány, 1970. 35. sz. (VIII. 28), 1634, 1647. 1. 

Terray Barnabás: Tudományos ülésszak Uhersky-Brodban, Pedagógiai Szemle, 1971. 
4. sz. 336—337. 1. 

Terray Barnabás: Comenius-napok Uhersky-Brodban, Köznevelés, 1970. 23. sz. 41. 1. 
Tettamanti Béla—Geréb György: Vita Comenius világnézetéről és ismeretelméleti 

állásfoglalásáról. (Utánnyomás!) Szeged. 1970. Act. Univ. Szeged. Sect. paed. 3. 

A pataki Lexicon Januale képe 

Turczel Lajos: Iskolai színjátszásunk múl t j a . Hét (Bratislava), 1968. jan. 14. sz. (Co-
menius iskoladrámáiról.) 

Veres Judi t : Piaget Comeniusról, Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 368—370. 1. 
Vértessy Miklós (ism.): Comenius Magyarországon kiadott műveinek lelőhelybibli-

ográfiája, Könyvtáros, 1971. 6. sz. 374. 1. 
Volkov, G.: Történetiség és egyetemesség Comenius sárospataki munkásságában, 

Köznevelés, 1970. 23. sz. 39—40. 1. 
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Vizkelety András: Magyar diákok Comeniusnál 1667-ben, Irodalomtörténeti Közle-
mények, 1967. 190—192. 1. 

Zajácz József: Comenius természettudományos törekvései, A Biológia tanítása, 1970. 
3. sz. 87—91. 1. 

Zempléni Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp. 1964. 
[Comenius vonatkozások: 109. 1. (C. Patakon), 197. 1. (C. és Pósafalvi), 431. 1. 
(C. és Bayer), 452. 1. (Bél és Maróthy C. tankönyvei ellen.) | 

Zibolen Endre: Comenius-emlékülés Prágában, Magyar Pedagógia, 1970. 471—472. 1. 
Zibolen Endre: Comenius és az emberi dolgok megjobbítása, Köznevelés, 1970. 23. sz. 

32—36. 1. 
Z.: J. A. Komensky. Űj I f júság (Bratislava), 1970. márc. 24. (12) sz. (C. képével.) 

A pataki Janua képei I. 

A pataki Janua képei II. 
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Waczulik Margit : Az Orbis Pictus ú j hasonmása, Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 
367—368. 1. 

Veörös Gyula: Mittä J. A. Comenius Kirjoi t t i suomalaisista ja lappalaisista. Viri t täjä. 
1970. 4. sz. 439—445. 1. 

Wittman Tibor: Németalföld aranykora. Bp. 1965. [Comenius vonatkozások: 272. 1. 
(Comenius és a csehtestvérek nyomdája Amszterdamban), 282. 1. (C. Hollandiá-
ban. C. és a tudományok specializálódása.)] 

Wittman Tibor: Un aspect de Tuniversalisme Coménien, Acta Universitatis Sze-
gediensis, Acta Historica. Tom X. 1962. 3—7. 1. 

B) 

A COMENIUSRA VONATKOZÓ IRODALOM TÁRGYI CSOPORTOSÍTÁSBAN 

A legelső 1675-ös hazai Orbis fakszimile-kiadásáról: Magyar Pedagógia, 1970. 1. sz. 
118 1. 

A magyarországi Comenius-kutatásokról, kutatókról. Pedagogika (Praha), 1963. 5. sz. 
(Vö. róla: Pedagógiai Szemle, 1964. 10. sz. 988. 1.) 

A prágai Comenius-konferencia békefelhívása. Köznevelés, 1970. 23. sz. 42. 1. 
A prágai comeniológiai kongresszusról. (1970. szept. 8—12.) Népszabadság, 1970. szept. 

9., szept. 12., Magyar Nemzet, 1970. szept. 9., Pedagógusok Lapja, 1970. szept. 20., 
Pedagógiai Szemle, 1970. 4. sz. 336—340. 1. 

A sárospataki Lucidárium képei. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 405. sz. 523 
—527. 1. 

A Tirocinium egyik táblájának fakszimiléje. Pedagógiai Szemle, 1966. 418. 1. 
A Vestibulum a magyar iskolákban. Pedagógiai Szemle, 1965. 540—45. 1. 
A Vestibulum magyar szövegének elemzése. Pedagógiai Szemle, 1965. 544—545. 1. 
Az első hazai Orbis-kiadás hasonmását nyújtó kiadványhoz csatolt tájékoztató. Bp. 

1970. Magyarul: 11—16. 
Az Orbis sensualium pictus nyelvi képlet értelmezéséről. Magyar Nemzet, 1970. dec. 25. 
Bakos József Comenius-bibliográfiáiról. Acta Comeniana, 1965. (XXIII), 208—209. 1. 
Bakos comeniológiai munkásságáról. (Comenius és Vesalius — Comenius, a foneti-

kus) Pedagogika (Praha) 1963. 5. sz. 630—631. 1. Acta Historica, 1964. Tom. X. 
3—4. sz. 440. 1. Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 290. 1. 

Bakos József comeniológiai dolgozatairól. Acta Comeniana, 1969. (1. XXV) 261— 
266. 1. (Frantisek Karsai : Komeniologische Arbeiten Jozef Bakos'.) 

Bakos József Comenius-kutatásairól. Népfront , 1963. VIII. évf. 8. sz. 4. 1. 
Brambora: A comeniológia időszerű problémái. (Paedagogica Historica. 1966. VII. 1. 

1. k.) (Róla: Magyar Pedagógia, 1967. 478. 1.) 
Comenius, a békéért. Népfront , 1963. VIII. évf. 8. sz. (aug.) 4. 1. 
Comenius, a cseh irodalmi nyelv művelője. K. Horálek: Bevezetés a szláv nyelv-

tudományba. Bp. 1967. 299. 1. 
Comenius a finn és a magyar nyelv egy közös nyelvtani sajátosságáról. Filológiai 

Közlöny, 1966. 138. 1. 
Comenius, a haladásért. Pedagógiai Szemle, 1967. 3. sz. 255—56. 1. 
Comenius A lelki tehetségek kiműveléséről. (Részlet a pataki iskola nagytermében 

1650. nov. 24-én tar tot t beszédéből.) A Kultúra Világa, Egészség-Lélektan-Ne-
velés, Bp. 1964. 610—613. 1. 

Comenius amszterdami Kandónál ja: Sárai Tibor: A cseh zene története. Bibliotheca 
Musica, 4. Bp. 1959. 27. 1. 

Comenius a mesterséges nyelv problematikájáról. Az Egri Tanárképző Főiskola Fü-
zetei. 389. sz. 218—219. 1. 

Comenius a munka jelentőségéről a nevelésben. Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből, Bp. 1964. 541. 1. 

Comenius a munka-oktatásról. Pedagógiai Szemle, 1964. 5. sz. 514. 1. 
Comenius „Anyaiskolá"-ja jelentőségéről. Sárospataki Ped. Füzetek, 1. 1969—70. 83 

—84. 1. 
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Comenius a nyelvek rokonságáról. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei. 389. sz. 
215—217. 1. 

Comenius a nyelvi jelekről. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei. 389. sz. 190—192.1. 
Comenius a nyelvtani nem problémájáról. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 

389. sz. 213—215. 1. 
Comenius a retorika hasznáról. Magyar Nyelvőr, 1970. 4. sz. 459. 1. Magyar Peda-

gógia, 1970. 4. sz. 408. 1. 
Comenius Átriuma pataki kiadásának (1652) címlapja. Az Egri Tanárképző Főis-

kola Tud. Kőzi. III. k. 142. 1. 
Comenius autográf bejegyzése Mezőlaki János emlékkönyvében. Irodalomtörténeti 

Közlemények. 'l967. 2. sz. 192. 1. 1971. 340. 1. 
Comenius „A világ útvesztője" c. műve magyar fordításáról. Az MTA Oszt, Közi. 

I. 1965. (XXII. k.) 1—4. sz. 270. 1. 
Comenius az anyaiskola tantárgyává teszi a rajzot: Balogh Jenő: A vizuális ne-

velés pedagógiája. I. Bp. 1969. 126—127. 1. 
Comenius az énekről és a hangszeres zenéről. Zenei Lexikon. I. k. Bp. 1965. 395. 1. 
Comenius, az iskoláskor előtti nevelés megalapítója: „Neveléstörténet és szocialista 

pedagógia". Bp. 1969. 141. 1. 
Comenius az iskoláskor előtti nevelés feladatairól. Pedagógiai Szemle, 1964. 989. 1. 
Comeniusból idézet: Szecskó Tamás: Vázlatok egy ú j „Orbis Pictus"-hoz. Kortárs, 

1966. 6. sz. 949. 1. 
Comenius Clamores Eliae c. kéziratából fakszimile-részlet. Magyar Pedagógia, 1971. 

3. sz. 312—313. 1. 
Comenius De rerum humanarum emendatione c. művéről. Magyar Pedagógia, 1970. 

255—264. 1, 376—377. 1., 1971. 223. 1. 
Comenius didaktikai elveiről: mindenkinek mindent. Kiss Árpád: Műveltség és is-

kola. Bp. 1969. 120—121. 1. 
Comenius didaktikai koncepciójáról. Köznevelés, 1965. 13—14. sz. 521. 1. 
Comenius Didactica Magnajá-ból idézet az érzékelésről, a tanulás céljára használt 

képekről. Vö. Vargha Balázs: Gyermekirodalom. A könyvtáros képzés füzetei, 
Bp. 1964. 15. 1. 

Comenius élete, munkássága és Orbis Pictusa. Élet és Tudomány. (Kislexikon) 1967. 
, 6. sz. 

Comenius élete, művei. Magyar Életrajzi Lexikon (szerk. Kenyeres Á.) I. Bp. 1967. 
283—289. 1. 

Comenius élete, pedagógiája. Komlósi Sándor: Neveléstörténet. Bp. 1969. (Tankönyv-
kiadó.) 39—43. 1. 

Comenius-emlékkiállítás előkészületeiről. Észak-Magyarország, 1965. febr. 21., Esti 
Hírlap, 1966. dec. 7., Népszabadság, 1966. dec. 8. 

Comenius-emlékkiállítás Sárospatakon. Népszabadság, 1967. febr. 12., Magyar Nem-
zet, 1967. febr. 12., 1967. jún. 25., Észak-Magyarország, 1967. jún. 25. 

Comenius emlék-plakett. Déli Hírlap (Miskolc), 1970. 263. sz. 
Comenius-emlékszoba Sárospatakon. Pedagógusok Lapja, 1964. 24. sz., Észak-Ma-

gyarország, 1964. nov. 27. sz., 1965. febr. 21. sz. 
Comenius-emlékülés Egerben. Déli Hírlap (Miskolc), 1970. dec. 19. 
Comenius Eruditionis Scholasticae Pars II. Janua pataki kiadásának (1652) cím-

lapja. Az Egri Tanárképző Főiskola Tud. Közi. II. 174. 1. 
Comenius és a barokk probléma. Irodalomtörténeti Közlemények, 1963. 769—770. 1. 
Comenius és a csehországi magyar ref. papok. Vö. R. Prazák: A református magyar 

értelmiség Cseh- és Magyarországban a cseh nemzeti megújhodás kezdetén. 
Századok, 1964. 1—2. sz. 30—32. 1., Magyar Pedagógia, 1970. 455. 1. 

Comenius és a cseh talov szó. Magyar Nyelv, 1967. 43. 1. 
Comenius és a csehtestvérek énekhagyománya. Sárai Tibor: A cseh zene története. 

Bp. 1959. 27. 1. 
Comenius és a didactica „magna" jelzője. Tanügyi Űjság (Románia), 1966. X. évf. 

14. (373) sz. 
Comenius és a felvilágosodás eszméje. Magyar Pedagógia, 1970. 249—268. 1. 
Comenius és a finn—magyar nyelvrokonítás. .Filológiai Közlöny, 1966. 1—2. sz. 138.1. 

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Cluj) 1970. 2. sz. 231. 1. 
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Comenius és a főiskolai oktatás problémái. Sárospataki Ped. Füzetek 1. 1969—70. 
66—69. 1. 

Comenius és a hanglejtés problémája. „Tanulmányok a magyar és f innugor nyelv-
tudomány történetéből." Bp. 1970. 39. 1. 

Comenius és a helytörténeti ismeretek alkalmazása az oktatásban. Tanulmányok 
a neveléstudomány köréből, Bp. 1963. 281. 1. 

Comenius és a koncetrikus körök elve. Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 
1960. 239. 1. 

Comenius és a magyar nyelvhasonlítás. Az Egri Tanárképző Főiskola Tud. Közi. IV. 
1966. 215—216. 1. 

Comenius és „a manierista késő-reneszánsz filozófiai álláspont". Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1970. 4. sz. 435. 1. 

Comenius és a modern oktatás. Tanügyi Újság. (Bukarest) 1972. 7. sz. 
Comenius és a módszer fogalma. Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1964. 

106—107. 1. 
Comenius és a munkára nevelés. Az Egri Tanárképző Főiskola Tud. Közi. III. 34. 1. 
Comenius és a nevelés célja, elmélete. Ágoston: A nevelés elmélete. Bp. 1962. 13 

—14. 1. 
Comenius és Apáczai. Kritika. 1964. 2. sz. 50—51. 1. 

A pataki Lucidarium címlapja 

Comenius és a polgári nemzeti állam létrehozásának programja. „Magyarország 
története." Egyetemi tankönyv (1526—1790), Bp. 1962. 206. 1. (Comenius magyar-
országi működéséről, a Gentis Felicitas-ról.) 

Comenius és a sokoldalú szemléltetés elve. Audiovizuális Közlemények. 1965. 3. sz. 
9. 1. 

Comenius és a szabályozott tanítási eszközök. Kiss Árpád: Műveltség és iskola. Bp. 
1969. 237. 1. 

Comenius és a szélesen értelmezett didaktika. Tanulmányok a neveléstudomány kö-
réből. Bp. 1963. 11. 1. 

Comenius és a szemléletesség elve. Népművelési Értesítő, 1965. 2. sz. 76. 1. 
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Comenius és a tanításból fakadó fegyelmezés gondolata. Pedagógiai Szemle, 1965. 7— 
8. sz. 665. 1. 

Comenius és a természetesség elve. Köznevelés, 1963. 4. sz. 101. 1. Ágoston: A neve-
lés elmélete. Bp. 1962. 14. 1. 

Comenius és a természetismeret. „Neveléstörténet és szocialista pedagógia.' ' Bp. 
1969. 45. 1. 

Comenius és a természettudományok tanítása. Vö. Bernal: Tudomány és történelem. 
Bp. 1963. 287. 1. 

Comenius és a testi fenyítés. Pedagógiai Szemle, 1965. 7—8. 665. 1., „Pszichológiai 
Alapfogalmak Kis Enciklopédiája", Bp. 1966. 103. 1. 

Comenius és a verbalizmus elleni küzdelem. Köznevelés, 1963. 3. sz. 68. 1. 
Comenius és az anyanyelven való oktatás. Irodalomtörténeti Közlemények, 1965. 4. sz. 

444. 1., Szalatnai: Kisebbségben és igazságban. Bratislava, 1970. 390. 1., Pedagógiai 
Szemle, 1970. 11. sz. 998—1007. 1. 

Comenius és az élő nyelvek tanítása. „Neveléstörténet és szocialista pedagógia'', Bp. 
1969. 44. 1. 

Comenius és az empirizmus. Köznevelés, 1965. 19. sz. 748. 1. 
Comenius és az „enciklopédikus világkép". Filológiai Közlöny, 1964. 3—4. sz. 448. 1. 
Comenius és az érdeklődés, mint motivációs tényező. Embernevelés. Győri Tanító-

képző Int. Pedagógiai Tanulmányok: III. 1967. 138. 1. 
Comenius: Az ifjúságot közösségben kell nevelnünk... (Részlet a Magna Didactica-

ból, ford.: Geréb György), A Kultúra Világa (Az Egészség-Lélektan-Nevelés) 
Bp. 1964. 613. 1. 

Comenius és az iskolai testnevelés. Kun : A sport története, I. Bp. 1966. 79—80. 1. 
Comenius és az oktatás folyamatszerűsége. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudomá-

nyos Közleményei, I. 1963. 38. 1. 
Comenius és az iskolai újságolvasás. Erdei F. (szerk.): Hazánk, Magyarország. Bp. 

1970. 594. 1., Magyar Tudomány, 1968. 9. sz. 545. 1. 
Comenius és az univerzális nyelv. Universum. 1966. 7. sz. 32. 1. 
Comenius és az utilarisztikus célok szolgálata. „Neveléstörténet és szocialista pe-

dagógia", Bp. 1969. 44. 1. 
Comenius és Drabik jóslatai. Irodalomtörténeti Közlemények, 1963. 240. 1., Peda-

gógiai Szemle, 1971. 4. sz. 340—343. 1. 
Comenius és Drabik látomásai. Századok, 1966. 1. sz. 180. 1. 
Comenius és Gyöngyösi István. Tanulmányok a csehszlovák—magyar irodalmi kap-

csolatok köréből. 102—104. 1. 
Comenius és Opalinski. „Tanulmányok a lengyel—magyar irodalmi kapcsolatok kö-

réből", Bp. 1969. 219. 1. 
Comenius és J. T. Pesina. Helikon, 1965 4. sz. 516. 1. 
Comenius és II. Rákóczi György kapcsoltáról. Tarnai : Extra Hungáriám, Bp. 1969. 

64—65. 1. 
Comenius és Sárospatak. Borsodi Szemle, 1965. 1. sz. 19. 1. 
„Comenius és Szlovákia" témával tudományos konferencia Eperjesen. Vö. Cuma: Kö-

szöntő a sárospataki Comenius-ünnepségen. Sárospataki Pedagógiai Füzetek I. 
1969—1970. 47—49. 1., Magyar Pedagógia, 1970. 472. 1., Pedagógiai Szemle, 1971. 
4. sz. 340—343. 1. 

Comenius és Tessedik. Acta Literatura, 1963. 1—2. sz. 21. 1., 45. 1., Mészáros István: 
A magyar nevelés története 1700—1849. Bp. 1968. 49. 1. 

Comenius és Tolnai Dali János: Makkai L.: Tolnai Dali, a népoktatás magyar úttö-
rője, Élet és Tudomány, 1963. 47. sz. (nov. 24.) 1483, 1486. — „A Kul túra Világa" 
(Az Egészség-Lélektan-Nevelés), Bp. 1964. 571. 1. 

Comenius fonetikai munkásságáról. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei. 389. sz. 
192—204. 1. 

Comenius Gentis Felicitasa egy forrásáról. Bakos: Magyar Könyvszemle 1966 ?44 
—45. 1. 

Comenius Gentis Felicitasaról. Tarnai Andor: Extra Hungáriám non est vita Bp 
1969. 64—65. 1. 

Comenius hagyatéka a csehszlovák pedagógiában. (Kyrasek pesti előadásáról) 
Köznevelés, 1968. 512. 1. 
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Comenius hatása Gyertyánffy pedagógiai elveire és gyakorlatára. Pedagógiai Szemle, 
1970. 1094—1095. 1. 

Comenius hatása Sárospatakon. Pedagógiai Szemle. 1965. 547. 1. 
Comenius helye a neveléstörténetben. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 

Bp. 1963. 408—411. 1. 
Comenius helye Szlovákia társadalmi és kulturális történetében. Sárospataki Ped. 

Füzetek 1. 1969—70. 47—49. 1. 
Comenius Index Vocabulorum. (Tsaholczi—Bihari) egyik OSZK-példányáról: Laskai 

János válogatott művei, Bp. 1970. 15. 1., 30. 1. 
Comenius indexen a Catalogus librorum commissione aulica prohibitorumban. (1765), 

Filológiai Közlöny, 1964. 3—4. sz. 462—463. 1. 
Comeniushoz intézett Schaum-levélből részlet. „Tanulmányok a lengyel—magyar 

irodalmi kapcsolatok köréből", Bp. 1969. 255. 1. 
Comenius-idézetek a Nagy Oktatástanból. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos 

Közleményei, I. Eger, 1963. 104, 201. 1. 
Comenius iskolai színdarabjairól. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közle-

ményei, III. k. 149. 1. 
Comeniusi iskola Bécsben. Pedagógiai Szemle, 1966. 2. sz. 189. 1. 
Comenius Januaja első kiadásának címlapja. Az Egri Tanárképző Főiskola Tud. Közi. 

II. 172. 1. 
Comenius Januajáról (1631). Irodalomtörténeti Közlemények. 1965. 4. sz. 444. 1. 
Comenius jelmondata: Minden magától folyjék. Család és Iskola. 1964. 10. sz., Iro-

dalomtörténeti Közlemények, 1970. 5—6. sz. 565. 1. 
Comenius Kancionaljáról. Zenei Lexikon. I. k. Bp. 1965. 395. Sárai Tibor: A cseh 

zene története, Bp. 1959. 27. 1. 
Comenius Labyrinth című művéről és fordítójáról, Pelargusról. Studia Slavica, 1965. 

3—4. sz. 334—335. 1. 
Comenius Labirintusa egyik jelenetéről (XXXI. c.), Irodalomtörténeti Közlemények, 

1970. 4. sz. 435. 1. 
Comenius Labyrintusának Rimány-féle fordításáról. Századok, 1964. 1—2. sz. 4. 1., 

32. 1. 
Comenius lengyelországi pedagógiai munkájáról. Sárospataki Ped. Füzetek. 1. 1969— 

70. 51—53. 1. 
Comenius lesznói (lissai) működéséről. Sárospataki Ped. Füzetek. I. 1969—1970. 51 

—53. 1. 
Comenius magyarországi működéséről. A magyar irodalom története, II. k. Bp. 

1964. 152, 222—232; Szalatnai: A cseh irodalom története, Bp. 1964. 54—60. 1. 
Erdei F. (szerk.): Hazánk, Magyarország, Bp. 1970. 622. 1. 

„Comenius Magyarországon" (szerk.: Kovács E.): c. kiadványról. Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1963. 769—770., Theológiai Szemle, 1963. 6. évf. 3—4. sz. 118— 
119., Casopis Historiczky, 1963. XI. 118. 1. 

Comenius magyar származásáról. Élet és Irodalom, 1964. 49. sz., Népújság (Eger), 
1964. 292. sz., Magyar Nyelv, 1965. 1. sz. 89—91., Magyar Nemzet, 1965. jún. 27. 
sz., Könyvtáros, 1965. 6. sz. 372., Köznevelés, 1965. 16. sz. 626—627. 1., 1971. 22. 
sz. 21—24. 1., Evangélikus Élet, 1969. 22. sz., Kortárs, 1970. 11. sz. 1711—1714., 
Nagyvilág, 1970. 11. sz. 1711. 1., Déli Hírlap (Miskolc), 1970. 263. sz., Élet és 
Tudomány, 1970. 46. sz. 2164. 1., Tanügyi Újság (Bukarest), 1970. 41. sz. 4. 1., 
Köznevelés, 1970. 22. sz. 4. 1., Napjaink, 1970. 12. sz., Köznevelés, 1970. 23. sz. 
33. 1., Magyar Pedagógia, 1970. 453, 455, 456., 1971. 367., Pedagógiai Szemle, 1971. 
4. sz. 341., 344. 1., A Fáklya (Warren, Ohio, USA), 1971. máj . jún. sz. 7—9. (hi-
bás adatok és feltevések!). 

Comenius megbecsülése a Német Demokratikus Köztársaságban. Sárospataki Ped. 
Füzetek, 1. 1969—70. 42—43. 1. 

Comenius Memoriale szövege magyarul. Irodalomtörténeti Közlemények, 1967. 191 
—192. 1. 

Comenius mint a közép-európai népek baráti együttélésének megtestesítője. Magyar 
Nemzet, 1965. márc. 27. 

Comenius mint a polgári pedagógia első jelentős egyénisége. Élet és Irodalom, 1965. 
jan. 23. (IX. évf. 4. sz.) 
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A pataki Lucidarium I. képe A pataki Lucidarium 
IV. caput képe és szövege 

Comenius módszerfogalmáról. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Bp. 1964. 
106—107. 1. 

Comenius munkásságáról: „A szomszéd népekkel való kapcsolatunk történetéből" c. 
kötetben. Vö. Irodalomtörténeti Közlemények, 1963. 4. sz. 529. 1. 

Comenius műveiben magyar művelődési és társadalmi problémák. Csanda Sándor: 
Csehszlovák—magyar kulturális kapcsolatok, Bratislava, 1963. 109—118. 1. 

Comenius műveiből részletek. (A lelki tehetségek kiművelése, Praecepta Morum), 
vö. A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. Róla: Pe-
dagógiai Szemle, 1963. 956. 1. 

Comenius műveihez bibliográfiai adatok. Könyvtáros, 1965. 6. sz. 347—348. 1. 
Comenius művei magyar fordításának kéziratos másolatai. A cseh testvérek tetté-

nek és eredetének története. Századok, 1964. 1—2. sz. 31. 1. 
Comenius műveinek lelőhely-bibliográfiájáról. Esti Hírlap, 1970. aug. 24. 
Comenius műveinek román fordításairól. Tanügyi Üjság (Bukarest), 1966. 38. (397) sz. 
Comenius műveiről (képek): Köznevelés, 1968. 2. sz. borítólap. 
Comenius naardeni síremléke egyik részletének képe. (1650.) Az Egri Tanárképző 

Főiskola Tudományos Közleményei, III. 155. 1. 
Comenius Nagy oktatástanár ól. Magyar Pedagógia, 1966. 3—4. 276. 1. 
Comenius neveléstörténeti jelentőségéről. Tanulmányok a neveléstudomány köréből 

1962. Bp. 1963. 237. 1. 
Comenius nivnicei szülőházának képe. Hét, 1970. 31. sz. 
Comenius nyelvművelési elvei. Az Egri Tanárképző Főiskola Tud. Közi. IV. 1966. 

219—222. 1. 
Comenius öröksége korszerű interpretálásáról. Köznevelés, 1968. 512. 1. 
Comenius örökségéről. Észak-Magyarország, 1969. okt. 4. 
Comenius panszofikus iskolatervezetéről. Magyar Pedagógia, 1965. 4. sz. 454. 1. 
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Comenius pedagógiai törekvéseinek szociális reform-eszméje. Az MTA Fii. és Tört-
tud. Oszt. Közi. 1968. XVII. k. 266—67. 1. 

Comenius—Pestalozzi—Diesterweg útján járó népiskolai pedagógia. Magyar Peda-
gógia, 1967. 102—104. 1. 

Comenius Praecepta Morum című művéről. Studia Slavica, 1965. 3—4. sz. 440. 1. 
Comeniusról: Bárány Tamás: És így írtunk mi. Bp. 1965. 95. 1. 
Comeniusról Eötvös Lóránd. Magyar Pedagógia, 1966. 2. sz. 111. 1. 
Comeniusról írások a Szocialista nevelésben: bibliográfia, Szocialista Nevelés (Bra-

tislava), 1966. 249. 1. 
Comeniusról írt magyar szakkönyvekről. Könyvtáros, 1965. 6. sz. 348. 1. 
Comeniusról megemlékezések halála 300. évfordulója alkalmából. Kortárs, 1970. 11. 

sz. 1705—14., Evangélikus Élet, 1970. 45. sz., Nagyvilág, 1970. 11. sz. 1711—14., 
Élet és Tudomány, 1970. 46. sz. 2163., Heves megyei Népújság, 1970. nov. 15., 
Szolnok m. Néplap, 1970. nov. 15., Észak-Magyarország, 1970. nov. 15., Kelet-
Magyarország, 1970. nov. 15., Pedagógusok Lapja, 1970. dec. 14. (XXVI. 23—24. 
sz.), Magyar If júság, 1971. jan. 8. (A pataki rendezéssel kapcsolatban a gimná-
zium if júságának sérelmeiről.) 

Comeniusról Németh László. Kritika, 1964. 2. sz. 50—51. 1. 
Comenius sárospataki munkásságával kapcsolatos kutatás fontosságáról. Tanulmá-

nyok a neveléstudomány köréből, 1962. Bp., 1963. 226. 1., 240. 1. 
Comenius sárospataki működéséről. Könyvtáros, 1965. 7. sz. 432. 1., Magyarország, 

1965. aug. 22. (34), (82) sz. 19. 1., Détshy: Sárospatak. Corvina Kiadó. Bp. 1970. 
15—16. 1. 

Comenius sárospataki működéséről Erdélyi János. Pedagógiai Szemle, 1966. 7—8. sz. 
94—95. 1. 

„Comenius Sárospatakon." Rajz: Czinke Ferenc alkotása. Köznevelés, 1967. 13—14. sz. 
(A borítólapon.) 

„Comenius Sárospatakon." A televízió dokumentumfi lmje. (1970. nov. 19.) Vö. róla: 
Esti Hírlap, 1970. nov. 20. (Negatív jellegű kr i t ikája jogos!) 

Comenius sárospataki nyomdájáról. Bakos: Erdélyi János sárospataki tevékenységé-
nek jelentősége, Borsodi Szemle, 1965. 47—55. 1. 

Comenius Sárospatakon. Borsodi Szemle, 1965. 19. 1., Studia Slavica, 1965. 440. 1., 
Pedagógiai Szemle, 1966. 7—8. sz. 694. 1., Élet és Tudomány, 1967. 6. sz. 246. 1., 
Köznevelés, 1967. 358. 1., 1968. 77—78. 1., Erdei F. (szerk.): Hazánk, Magyar-
ország, Bp. 1970. 525—526. 1. 

Comenius Schola infantiae c. műve pozsonyi kiadásáról. Köznevelés, 1967. 472. 1. 
Comenius Schola Ludusa-ról. Ravasz (szerk.): Dokumentumok a magyar nevelés 

történetéből. Bp. 1966. 141. 1. 
Comenius sorai Mezőlaki János albumában. 1667. máj . 26. (Apponyi hagyatékában: 

OSzK.), Irodalomtörténeti Közlemények. 1967. 192. 1. 
Comenius származásáról saját vallomása. Hét (Bratislava), 1970. VIII. 2. 10—11. 1. 

Vö. még: Ref. Egyház, 1965. 1. sz. 6. 1., Korunk, 1970. 11. sz. 1629. 1., Magyar 
Tudomány, 1971. 6. sz. 388. 

Comenius szobrának, Pátzay Pál alkotásának leleplezése Sárospatakon. Népszabad-
ság, 1970. nov. 22., Magyar Nemzet, 1970. nov. 2., Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 
289. 1., Magyar Pedagógia, 1971. 1—2. sz. 235. 1. 

Comenius szlovákiai kapcsolatairól, tanítványairól. Magyar Pedagógia, 1970. 453— 
455. 1., Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 340—343. 1. 

Comenius születési helyéről (képekkel). Élet és Tudomány, 1970. VIII. 28. (XXV. 
évf.) 1634. 1647. 

Comenius tanainak hatása a román közoktatásra. Tanügyi Üjság (Bukarest), 1966. 
38 (397) sz. 

Comenius tanítása az excessusokról. Pedagógiai Szemle, 1966. 9. sz. 793. 1. 
Comenius tankönyveinek hatása Romániában. Mihail Boiagi: Orbis Pictus (Lumea 

inchipuita), Anton der Marki, Samiul Adrievici tankönyvei, Tanügyi Újság 
(Bukarest), 1966. 38 (397) sz. 

Comenius tankönyveinek kiadásairól: Laskai János válogatott művei. Bp. 1970. 30.1. 
Comenius tankönyveinek magyar nyelvi adatai: Melich: Dolgozatok II. Bp. 1963. 

(Orbis: Pitvar, J a n u a ; pitvarház — Orbis—Janua: pisztráng, lazac, semling) — 
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Pais—Benkő: Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. Bp. 1963. (32. Janua: virrad), 
77. Janua: csélcsapság, 143: Janua: tárkony) •— Pais: Alak- és mondattani 
gyűjtelék. Bp. 1965. (157. Orbis Janua: nyesőlék, ág-nyesőlékek.) Magyar Nyelv, 
1963. 476. (Janua: pánkó-), Fajcsek—Szende: Miről vallanak a magyar szavak? 
Bp. 1966. 16. 1. (testvér), 28. 1. (anyai dolog), 46. 1. (hurka), 65. 1. (virrad), 113. 1. 
(orcák), 142. 1. (hi: űr tar ta lom, üresség), Magyar Nyelv, LXIII. 453. (garabonciás). 
Studia Slavica, 1970. 3—4. sz. 195. 1. (kocsi). 

Comenius Tirociniuma pataki keletkezéséről. Pedagógiai Szemle, 1966. 416. 1. 
Gomenius-tudományos konferencia Budapesten. Népszabadság, 1970. nov. 22., 1970. 

nov. 25., Magyar Nemzet, 1970. nov. 25., Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 289— 
292. 1., Magyar Pedagógia, 1971. 1—2. sz. 229. 1. 

Comenius utópisztikus szatírájáról, A világ útvesztőjéről. Kritika, 1967. 7. sz. 41 
—44. 1. 

Comenius-ünnepségek terve: az 1970-i hazai megemlékezések. Magyar Pedagógia, 
1970. 1. sz. 118. 1. 

Comenius-ünnepség Hollandiában. Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 343—45. 1. 
Comenius-ünnepség Sárospatakon C. halála 300. évfordulója alkalmából. Népsza-

badság, 1970. nov. 22., Magyar Nemzet, 1970. nov. 22., Észak-Magyarország, 
1970. nov. 26., Pedagógiai Szemle, 1971. 4. sz. 291—292. 1. 

Descartes hatása Comeniusra. Magyar Pedagógia, 1970. 251—252. 1. 
Janua (1652) képei. Az Egri Tanárképző Főiskola Tud. Közi. II. 1964. 180—183. 1. 
Képek Comenius életéből. (Arcképe, az ODO címképe, naardeni síremléke, jelmon-

data, térképe, szobra stb.) Köznevelés, 1970. 23. sz. 
Orbis Pictus ábrája a papíripar tárgyairól, eszközeiről. Fenyő: Bogdán. A magyar-

országi papír ipar története. Bp. 1961. c. mű ismertetése, Technikatörténeti Szemle, 
1964. 1. sz. 176—177. 1. 

Orbis Pictus az Egyetemi Könyvtár régi állományában. Magyar Könyvszemle, 1966. 
1. sz. 68. 1. 

Orbis Pictus, az első képes nyelvkönyv. Audiovizuális Közlemények, 1965. 3. sz. 19.1. 
Orbis Pictusban használt orvosi műszavak. Orvosi Hetilap (Horus-melléklet), 1958. 

1757. 1. 
Orbis Pictusból egy részlet (fakszimilében). A Kultúra Világa (Az Egészség-Lélek-

tan-Nevelés), Bp. 1964. 459. 1. 
Orbis Pictusból fametszet: a szüret. Élet és Tudomány, 1965. 52. sz. 2451. 1. 
Orbis Pictusból idézetek. Weörös S. Egybegyűjtött írások. Bp. 1970. 105. 1., 257. 1. 
Orbis Pictusból képek a sporttörténetéhez. Kun: A sport története. Bp. 1966. 79—80.1. 
Orbis Pictusból képek: az élő ábécé, az Invitáció. Vargha Balázs: Gyermekirodalom, 

A könyvtárosképzés füzetei, Bp. 1964. 15. 1. 
Orbis Pictusból: Tanító és tanítvány (fakszimile). Köznevelés, 1965. 596. 1., Könyv 

és Nevelés, 1970. 6. sz. 23. 1. 
Orbis Pictus egyik képe: könyvnyomtató műhely. ,,A magvar irodalom története 

1849-ig." Bp. 1964. 146. 1. 
Orbis Pictus Előljáró beszédéből részlet. Deák—Gyimesi: Olvasókönyv Borsod-Abaúj-

Zemplén megye . . . történetéhez, Miskolc, 1965. 56—57. 1. 
Orbis Pictus 1685-ös kiadása földrajzi vonatkozású képeiből. Földrajzi Évkönyv, V. 

Miskolc, 1964. 79—87. 1. 
Orbis Pictus 1685-ös lőcsei kiadásáról. Magyar Könyvszemle, 1946. 107. 1. 
Orbis Pictusból képek: az élő világ képei. A Biológia tanítása, 1970. 3. sz. borító-

lapja. (A címlap, XIV., XXI., XXIII., XXXV. fejeztek képei.) 
Orbis Pictus iskola-képeiről. Köznevelés. 1968. 644—645. 1. 
Orbis Pictus, mint „a középkori szómagyarázó könyveknek egyik késői leszárma-

zottja". Magyar Pedagógia, 1964. 2. sz. 216. 1. 
Orbis Pictus, mint a szemléltető eljárások első szintézise. Audiovizuális Közlemé-

nyek, 1965. 3. sz. 5. 1. 
Orbis Pictus, mint az illusztrált ismeretterjesztő gyermekkönyvek őse. Vargha Ba-

lázs: Gyermekirodalom. A könyvtáros-képzés füzetei, Bp. 1964. 14. 1. 
Orbis Pictus, mint képes nyelvkönyv. „A modern technikai eszközök szerepe a pe-

dagógiában." Szeged, 1966. 94. 1. 
Orbis Pictus módszeréről. Kortárs, 1966. 6. sz. 949. 1. 
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Orbis Pictusról. Magyar Pedagógia, 1964. 2. sz. 216. 1. 
Orbis Pictus sárospataki keletkezéséről. Magyarország, 1965. aug. 22. (34), (82) sz. 

19. 1. 
Orbis Pictus szövegének és képeinek összefüggése. Audiovizuális Közlemények, 196b. 

3. sz. 23. 1. 
Pátzai Pál Comenius-szobráról. Magyar Pedagógia, 1970. 1. sz. 118. 1. 
Sárospataki Tanítóképző Kollégiuma Comenius nevét vette fel. A névadó ünnepség 

teljes anyaga: Sárospataki Ped. Füzetek, 1. 1969—1970. 118. 1. 
Sas Andor Comeniusról írt dolgozatairól. Irodalomtörténeti Közlemények. 1963. 3. sz. 

401. 1. 
Schola Ludus: amszterdami (1657) kiadás címlapja. Az Egri Tanárképző Főiskola 

Tudományos Közleményei, III. 151. 1. 
Schola Ludusból szemléltető kotta az ének tanításához. Az Egri Tanárképző Fő-

iskola Tud. Közi. III. 159. o. 
Schola Ludus pataki kiadásának (1656) címlapja. Az Egri Tanárképző Főiskola Tu-

dományos Közleményei, III. k. 150. 1. Détshy: Sárospatak, Corvina, Bp. 1970. 
39. kép. 

III. 

Comenius magyarul 

Comenius: A lelki tehetségek kiműveléséről. (Részlet a pataki iskola nagytermében 
1650. nov. 24-én tartott beszédéből.) „A Kultúra Világa (Egészség-Lélektan-
Nevelés), Bp. 1964. 610—613. 1. Vö. még: Koroda: Pataki tengerészek. Bp. 1966. 
43. 1. 

Comenius: Az ifjúságot közösségben kell nevelnünk ... (Részlet a Magna Didactica-
ból, „A Kultúra Világa" (Az Egészség-Lélektan-Nevelés). Bp. 1964. 613. 1. 

Comenius: Gentis Felicitas — A nemzet szerencséje. (Részlet.) Hét (Bratislava), 
1970. 12—13. sz. 

Comenius: Labyrint: A vándor leleplezi az uraságot. Népnaptár (Bratislava), 1962. 
54—55. 1. 

Részletek az „Egyetemes tanácskozás" című műből. III. (Pansophia, IV. Pampaedia, 
ford.: Waczulik Margit), Magyar Pedagógia, 1970. 4. sz. 377—404. 

Szemelvények a Nagy Oktatástanból. Tanügyi Újság (Bukarest), 1970. 41. sz. 4. 1. 
Szemelvények a Világ útvesztője, a Panorthosia (XVII. fej.) c. művekből. Comenius 

válogatott írásai. Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 

IV. 

Comenius tankönyvei ú j kiadásban 

Joh Arnos Comenii Orbis Sensualium Pictus Bilingvis . . . A' Látható Világ, két-féle 
nyelven, azaz: Minden derekasabb ez világon lévő dolgoknak és az életben-való 
cselekedeteknek le-ábrázolása, és Deák s'-Magyar meg-nevezése. Coronae, Typis 
et Sumptibus Petri Pfannenschmiedii , impressit Nicolaus Molitor, Anno 1675. 
Fakszimilében kiadja az MTA Bp. 1970. A nyomtatás és kötés munkálatai t 
az Akadémiai Nyomda végezte. A tudományos ellenőrzés Mészáros István mun-
kája. A kiadásról külön latin, magyar és angol nyelvű tájékoztató: .3—23. 1. 
[Vö.: Tudományos Magazin, 1970. 3. sz. (A XIII. cap. képe és szövege), Ma-
gyar Tudomány, 1971. 6. sz. 386. 1.)] 

V. 

Comenius vonatkozások a magyar szépirodalmi alkotásokban 

Féja Géza: Kuruc idő. (Regény), Bp. 1967. 2. kiad. 48. 1. (Comenius és Drabik kap-
csolatáról), 65. 1. (Drabik szerepéről). 
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Illyés Gyula: Bölcsek a fán (tragédia t réfában elbeszélve). Kortárs, 1971. 5. sz. 
719. 1. (Az Előjáték diákszereplője emlegeti „a betűértő világ legillusztrisabb 
magiszterét: Joh Amos Comeniust.) 

Képes Géza: A nyugtalanok. — Comenius szellemének (vers). Népszabadság, 1970. 
dec. 20. 

Képes Géza: Két vers Comeniusról: 1. Népek nevelője, 2. Szobor nélkül. Nők Lapja. 
1971. 2. sz. 13. 1. 

Koroda Miklós: Pataki tengerészek. (Regény.) Bp. 1966. 14. 1. (C. Patakon), 43. 1. 
(C. pataki beköszöntő beszédéből részlet). 

Cs. Nagy István: Comenius kétféle nemzete (vers). Pedagógusok Lapja, 1970. dec. 14. 
(XXV. 23—24. sz.) 

Schöpflin Aladár: Óda Comeniushoz. Új ra közli: Hét, 1970. 12—13. sz. 
(A gyűjtés és a feldolgozás lezárásának időpontja 1972. márc.) 
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A R A N Y J Á N O S , A M A G Y A R N Y E L V É S I R O D A L O M T A N Ä R A 

DR. PÁSZTOR EMIL 

(Közlésre érkezett: 1971. október 17.) 

Diákkori egyetemi professzorom, Mészöly Gedeon többször említette, 
hogy az ő édesapjának, Mészöly Pálnak nagy költőnk, Arany János volt 
a tanára a nagykőrösi gimnáziumban. 

Arany kilenc évig (1851—1860) tanított Nagykőrösön, a nyolcosztályos 
gimnáziumnak többnyire a felső osztályaiban. Rendszerint úgy volt, hogy 
az ötödikben a latint, és mind a négy felső osztályban a magyar nyelvet 
és irodalmat tanította. (Vö. Gyöngyösy László: Arany János élete és 
munkái. Bp., 1901. 206. lap.) Abban az időben a legtöbb iskolában nem az 
irodalmi m ű v e k e t , hanem a róluk szóló „tudós" megállapításokat tar-
tották fontosabbnak. Arany ezzel szemben magukat az irodalmi a l k o t á -
s o k a t helyezte a vizsgálódás középpontjába, s ezeket elemezte sok-
oldalúan, a tartalom és a forma egységében. 

,.A stílust, verstant nagyon helyesen gyakorlatilag tanította. Kézi-
könyvet nem is adott tanítványai kezébe, amiből a tanítványok a fejeze-
teket betanulhatták volna. A példákból tanította és gyakorolta be a szabá-
lyokat. Egyik órán verset, a másikon prózát olvastak, s abból magyarázott" 
— írja Gyöngyösy László Arany János egykori tanulóinak közlései és Szász 
Károly visszaemlékezései alapján. (I. m. 209. és 386. lap.) 

Tolnai Lajos, aki ötödik osztályos korában lett Kőrösön Arany tanár 
úr diákja, A sötét világ című önéletrajzi könyvében így idézi vissza nagy-
kőrösi magyaróráikat: ,, . . . boldogok voltunk, mikor az ő órája követ-
kezett." 

Arany nemcsak az írásnak, hanem a tanításnak és a nevelésnek is 
mestere és művésze volt. Minden mai pedagógus számára nagyon tanul-
ságos olvasmány lehet az a két könyv, mely az ő tanárságáról szól. Az első 
(Benkó Imre: Arany János tanársága Nagykőrösön) 1897-ben jelent meg, 
a második (Hegedűs András: Arany János a katedrán) hatvan évvel ké-
sőbb. Mészöly Pált mind a két szerző említi (Benkó a 172., Hegedűs a 111., 
a 113. és a 125. lapon). Mészöly Pálnak egyik iskolai dolgozatában fordult 
elő a kevésbé szó mellett Arany híres javítása: ,,Egy b kevés b." (Nyelv-
tudományunk ezt a határozószót sokáig a középfokú kevésb számnév -vé 
ragos alakjának tekintette. Csak 1954-ben váltotta fel akadémiai helyes-
írási szabályzatunkban a kevésbbé formát a kevésbé, miután kiderült, hogy 
e szavunk végén nem -vé, hanem puszta -é határozórag van.) 
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Arany János óráin sohasem szakadt külön egymástól a magyar iro-
dalom ós a magyar nyelv. Hegedűs András könyve kitér arra, hogy ezeken 
az órákon példamutatóan folyt a nyelvi nevelés. Azt olvassuk itt Aranyról: 
„Az írók nyelvéről rövid, jellemző, megragadóan szép megállapításokat 
tett. Magyarázata a költők nyelve megismerésére ösztönzött és lelkesített" 
(Arany János a katedrán. Tankönyvkiadó, 1957. 140. lap). Megjegyzi to-
vábbá: „Aztán az is fő törekvése volt Aranynak, hogy a hazaszeretetet 
tápláló anyanyelv ne csak az írók művéből, az ő tanári magyarázatából, 
hanem tanulói szájából is erővel és bájjal hangozzék. Állandóan finomí-
totta, nemesítette nyelvérzéküket" (uo.). 

Tanulóit lenyűgözte tanáruk páratlan szerénysége. Szavait mély érzé-
sek forrósították át, s e m b e r i nagysága volt az ő tanári munkájának, 
eredményeinek a megalapozója. Hegedűs rámuta t : „Arany irodalmi órái-
nak hatását az is fokozta, hogy a növendékek tanáruk egyéniségében a leg-
szebb emberi tulajdonságokat látták meg" (uo., 143. lap). Méltán idézheti 
Arany egyik volt taní tványának a Magyar Tanügyben közölt visszaemlé-
kezéséből: „ . . . Arany nemcsak tanítása által hatott, hanem egész egyéni-
ségével gyakorolt mély benyomást a fejlődő lelkekre." 

Magyartanári s z e m l é l e t e jól kiviláglik a költőnek abból a bírá-
latából, melyet — már az 1860-as években — Remete József Aeneis-
fordításáról írt. (Arany az ókori, latin és görög klasszikusokat eredetiben 
olvasta. A cs. kir. tanhatóság által még 1851-ben kért hivatalos önélet-
rajzában így vallott nyelvtudásáról: „Anyanyelvemen, a magyaron kívül 
értem és beszélem a latin és német, — olvasom az angol, francia és hellén 
nyelvet." L. Arany János összes művei XIII. Akadémiai Kiadó, 1966. 103. 
lap.) Bíráló cikkében az akkori iskolákban folyó irodalomtanítás fő hibá-
jául azt rója fel, hogy a művek aestheticai oldalát jóformán semmibe 
veszik, pedig szerinte arra kellene törekedni, „hogy költőt költőileg élvez-
zen a tanítvány", s benne a szép iránti érzelmet kellene gerjeszteni, 
ápolni, erősíteni. 

Kifejti ebben a bírálatában, hogy ő „a classicusok tanulmányát" na-
gyon kívánatosnak tar t ja . Vergiliusnak, Homérosznak, Horatiusnak „ha 
egyebe nem volna, mint n y e l v b é l i t ö k é l y e [Az én kiemelésem. 
P. E.], azzal is megérdemelné, hogy mindenkor, minden nemzet költészeté-
nek iskolája maradjon" . Miben áll Arany szerint ez a nyelvbeli tökély? 
És miért lehet ez a mi számunkra is igen tanulságos példa? Idézem az ő 
szavait: 

,,E remekséget így foglalhatni össze: erő és báj. 
Erő és bá j : ép ezek indultak veszendőbe a magyar költői nyelvből. 

Mint oldott kéve, lazül a mondat napról-napra. Rövidsége nyúlik, biztos 
körvonalai elmosódnak, ruganyosság a ernyed. Csak el legyen mondva, két-
három szó nem tesz különbséget." 

Vajon ma, jó száz évvel később, nem kísért már iskoláinkban ez a 
nyelv iránti igénytelenség és felelőtlenség, ez a csak el legyen mondva 
gondolkodásmód? Sajnos, nemegyszer a magyarórákon is találkozunk 
vele! Nekünk is szól Arany János itteni figyelmeztetése, mely nemcsak 
a klasszikusok olvasására, hanem az anyanyelvi nevelésre is vonatkozik: 
„Nem azért óhaj tom a classicus írók tanulmányát, hogy nyelvünkbe idegen 
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sajátságokat erőszakoljunk; hanem hogy szokjunk úgy bánni nyelvünkkel, 
mint ők a magukéval. Mondani épen azt, egészen azt, ami kell, nem többet, 
nem kevesebbet. Szólani eréllyel, báj jal ; hatalmasan, zengzetesen. Vala-
mint ők lelkét, legfinomabb árnyalatait bírják nyelvöknek: oda törekedni 
saját nyelvünk használatában." (Ez a cikke újabban is megjelent: Arany 
János összes művei XI. Akadémiai Kiadó, 1968. 478—483. lap.) 

Arany a dolgozat javításban is példánk lehet. Száz évvel nagykőrösi 
tanársága után az ottani Arany János Emlékmúzeum igazgatója, Törös 
László közölt egy érdekes tanulmányt Arany János dolgozat javítása cím-
mel. Ebben olvassuk: „Minden két hétben dolgozatot íratott a négy felső 
osztályban, s bámulatos türelemmel és odaadással javította őket." (Magyar 
Nyelvőr 1957: 440.) Tompa Mihályhoz küldött leveleiből tudjuk, hogy 
Arany kéthetenként 120—140 darab dolgozatot nézett át „az utolsó betűig" 
és javított ki „az utolsó accentusig", egy-egy dolgozatra negyedórát vagy 
még több időt fordítva. Törös László megjegyzi: „ . . . m i n d e z t kétszeres 
felelősségérzettel végezte a Bach-korszakban, amikor a kormány némete-
sítő törekvései folytán megint aggasztó veszélybe került a magyar nyelv. 
Ki is buggyan belőle az értékes önvallomás 1855. jan. 16-i levelében: 
». . . örömest teszem édes anyanyelvünkért«." 

Törös rámutat : „ . . . A r a n y iskolát teremtet t gyönyörű írásával is: 
igyekeztek utánozni a diákok. Van olyan diákírás múzeumunkban, hogy 
alig lehet megkülönböztetni a mesterétől. Pedig eleinte milyen gyatrán 
írtak! A szép írás, gondos kiállítás valóságos körösi különlegességgé vált." 

Tízévi általános és középiskolai tanárságom idején magam is sokszor 
tapasztaltam, hogy a tanulók írásbeli munkáinak külső alakja és belső 
értéke között kapcsolat van: a gondos és szép írás rendszerint igényesebb 
fogalmazással és jobb helyesírással jár együtt, a hanyag, csúnya írású 
dolgozatokban viszont a hibák száma is majdnem mindig nagyobb. Ha 
rászoktatjuk, ráneveljük tanulóinkat a szabályos, szép betűkkel való csinos 
írásra, ezzel nemcsak esztétikai nevelésüket szolgáljuk: nagymértékben 
elősegítjük h e l y e s í r á s u k fejlődését, valamint azt is, hogy gondo-
sabb munkával jobb fogalmazóvá váljanak. Sőt azt mondhatnám: a helyes-
írás- és a fogalmazástanítás m e g a l a p o z á s á n a k még előbb kell 
kezdődnie, azzal, hogy a tanár először s a j á t m a g á t ó l követeli meg 
a szép és gondos írást — már a legelső óráján is, amikor a tanulók elé lép. 

Nekem igen fontos tanári elvem — s ezt többek között Arany Jánostól 
tanultam —, hogy a tanár először magától követeljen, csak azután tanulói-
tól. Magam is — mint Arany tanár úr — mindig nagy gondot fordítottam 
arra, hogy írásom a táblán és javításkor a tanulók füzeteiben szép és 
követésre ösztönző legyen. 

Egyik-másik tanár a dolgozatírást csupán a tanulók ellenőrzése és 
osztályozása eszközének tekinti, semmi többnek. Szerintem a dolgozat első-
sorban „alkotási" forma a tanulók részére, s a tanári munka önellenőr-
zésére ugyanúgy föl kell használni, mint arra, hogy növendékeink meg-
szerzett tudásáról és készségeiről képet alkossunk magunknak. Én a dol-
gozatok j a v í t á s á t is úgy fogom fel, hogy az igényes javítás a l k o t ó 
m u n k a a tanár részéről, a tanulók számára pedig saját „alkotó mun-
kájuk" befejezése. A dolgozat javításnak úgy van igazán értelme (akkor 
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éri el célját), ha nem merül ki a hibák elleni küzdelemben, hanem p o z i -
t í v tanulságokkal jár. 

A jó dolgozat javításnak főképp azt kell megmutatnia, hogyan kellett 
és lehetett volna a tanulónak jól vagy jobban megírnia dolgozatát. A puszta 
hibaaláhúzogatásnál jóval többre: p o z i t í v d o l g o z a t j a v í t á s r a 
van szükség, különösen az irodalmi dolgozatokban. (Saját dolgozat javítási 
munkámban az a „módszer" bizonyult legjobbnak, hogy minden tanulóm-
tól mindig teljes szövegű javítást kértem, s ennek — a tanári útmutatások 
nyomán — valóban jobbnak kellett lennie az eredeti dolgozatnál.) Tapasz-
talatom szerint a dolgozat javítás általában annyi eredményt hoz, amennyi 
— helyes arányban megosztott — munkát a tanár és a tanulók „beléfek-
tetnek". 

A pozitív, nyelvművelő jellegű dolgozat javítás már Arany János tanár 
úrnak is „módszere" volt. 

Benkó Imre könyve is, Tőrös László cikke is megemlékezik az ő dol-
gozatjavítási óráiról. Az utóbbiból idézem a következőt: „A dolgozatok ki-
osztásakor Arany a kiválóbbakat külön meg is dicsérte, a feltűnőbb hibá-
kat pedig megtárgyalta az osztály előtt, egypár dolgozatot egészben is fel-
olvastatott. Egyik alkalommal az V. osztályban éppen a legelső dolgozat 
tárgya Nagykőrös leírása volt. Egy diák így kezdte, nagy hangon, akár 
a régi epikusok: »Nagykőrös város leírását fogom véghez vinni.« Erre 
Arany legjobb diákja, Szilády János elnevette magát. »No hát — szólítja 
fel Arany — mondja meg, hogy mi ebben a nevetséges?« »Az — felelte 
Szilády —, hogy nagy feneket kerített neki!« »Igen — hagyta helybén 
Arany —, úgy tett, mint az öreg béres, aki megdörgölte a markát, neki-
veselkedett, hogy milyen nehéz lesz neki felemelni azt a teli zsákot, s mi-
kor megfogta, akkor vette észre, hogy hiszen nem búza van abban, hanem 
csak korpa!«" 

Ez a kis történet eszembe jut tat ja a pedagógus Aranynak egy később. 
1877-ben írt versét. Mintha csak egykori nagykőrösi diákjaihoz szólna 
ebben, s őket tanítaná — f o g a l m a z n i : 

Intés 

Jó költőktül azt tanul tam 
S adom intésül neked: 

Sose fá rad j sok cifrával 
Elborítni éneked! 

Szólj erővel, és nevezd meg 
ö n nevén a gyermeket; 

Szólj gyöngéden, hol az illik. — 
S ne keríts nagy feneket. 

Olykor egy-két szó is jobban 
Helyre üti a szeget, 

Mint az olyan, ki beléhord 
Földet, poklot és eget, 
S ordít, amíg elreked. 
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Kezdő tanár koromban nekem a magyar nyelv és irodalom tanításá-
nak feladatai között a f o g a l m a z á s tanítása okozta a legtöbb fejtörést. 
A nyelvtant és a helyesírást l e h e t tanítani a könyvekbe foglalt sok-sok 
szabály alapján, de a fogalmazást aligha tanulhat ja meg valaki könyvből. 
A fogalmazást — mindig így tapasztaltam — tulajdonképp csak a jó fogal-
mazók g y a k o r l a t á b ó l lehet megtanulni, illetőleg megtanítani: a leg-
jobb példák megfigyeltető elemzésével. Ezeket a legjobb példákat az isko-
lában az írók és 'költők művei tár ják elénk, másrészt pedig a dolgozat javí-
tások, amikor a legjobb munkákat vagy ezek egyes részeit az egész osz-
tállyal megbeszéljük. A gyakorlati elemző munka közben — ott az iro-
dalomórán — érdemes felolvasnunk a tanulóknak Arany Intés című versét 
meg azt a figyelmeztetést, amelyet már idéztem tőle az említett Aeneis-
fordítás bírálatából: „Mondani épen azt, egészen azt, ami kell, nem többet, 
nem kevesebbet." 

Most pedig nézzünk bele az Arany János javította magyar dolgoza-
tokba! Hegedűs András ezt ír ja Arany dolgozat javító munkájáról : ,,Ezek 
a kijavított dolgozatok először is Arany fáradhatatlan gondosságát bizo-
nyítják. Figyelme mindenre kiterjedt. A javításkor a hibákat vagy a fel-
tűnő értékeket legtöbbször színes ceruzával vagy fekete tintával aláhúzta, 
megjelölte, a helyesírási hibákat a szövegben kijavította; a megjegyzett 
részeknél a lapszélre bíráló megállapításokat tett . A dolgozat végére pedig 
az egész munkát értékelő, a legjellegzetesebb jegyeket kidomborító, össze-
gező elemzést írt. A dolgozatok kiosztásakor a legkiválóbbakat megdicsérte, 
felolvastatta, a feltűnő hibákat és értékeket megemlítette" (Arany János 
a katedrán. 128. lap). 

A mai magyartanárok számára egész kincsesbánya Arany „hivatali 
iratainak" az a kötete, melyben néhány évvel ezelőtt az ő nagykőrösi ta -
nári munkásságának minden ismert írásos emlékét kiadta Törös László. 
137 lapnyi írást találunk itt a tanár Arany Jánostól — Törös László 38 
lapnyi jegyzetével (Arany János összes művei XIII. Akadémiai Kiadó, 
1966. 99—235. és 483—520. lap). A könyvneik számunkra talán legtanulsá-
gosabb két része: Magyar dolgozat javítások (122—190. lap), A magyar dol-
gozatok címe és tárgyköre Arany János osztályaiban (211—218. lap). 

Megtudjuk ebből az érdekes könyvből, hogy Arany tanár úr az 
1855/56. tanévben VI. osztályos gimnáziumi tanulóival a következő dolgo-
zatokat íratta (felsorolásuk a 213—214. lapon): 

,,1. A derék nem fél az idők mohától. 
2. Jó volna-e, ha az emberiség a költők által magasztalt aranykort 

élné ma is? Párbeszéd. 
3. Szondi hős halála Drégelnél. Történeti episod, vagy költemény. 
4. Szilágyi és Hajmási. Régi vers ú j ra dolgozása. 
5. A történettanra buzdítás. Levél. 
6. [Hiányzik.] 
7. Elég-e csak azért teljesítni kötelességeinket, hogy a büntetést 

elkerüljük. Prósa. 
8. Árva i f j ú éneke. Lyrai költemény. 
9. A tél. Festő költemény. 
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10. Béla királyfi párviadala. Történeti balladában. 
11. Se a szerencsében fel ne fuvalkodjál , se a balsorsban el ne csüg-

gedj. Prósai tárgyalás. 
12. Nero. Történeti rajz, prósában. 
13. Hibáink megismerése fél-megj avulás. Értekező tárgyalat. 
14. Honvágy. Lyrai költemény. 
15. A rosz társaságot kerülni kell. Prósai tárgyalás. 
16. A külszín gyakran csal. Minden tulság árt. Ugyanaz. 
17. Attila, Mohammed. Nagy Károly. Történeti képek." 

Arany János csodálatosan szép történeti balladája ennek az 1855/56. 
tanévnek a magyartanítási munkájából nőtt ki. Valószínűleg úgy, hogy 
akkor kezdte foglalkoztatni a téma, amikor diákjainak dolgozatul jelölte ki 
a 3. számú feladatot: ,,Szondi hős halála Drégelnél. Történeti episod, vagy 
költemény." 15—18 éves tanulóinak verstant is tanított, de a versírást 
senkinél sem erőltette. Gyöngyösy László jegyezte fel róla könyvében: 
„Verset csak az írt tanítványai közül, akinek kedve volt hozzá. Egyik 
panaszkodó tanítványának meg is mondta, hogy ne ír jon verset, ha nehe-
zére esik. Nem akarta bottal verni beléjök az isteni lángot. Nagy érdem ez, 
mikor iskoláinkban szinte betegséggé fa ju l t a verseltetés. Az irodalomból 
is nagyon helyesen először az újkort tárgyalta, mert az a kezdőknek von-
zóbb, csak erősödöttebb ízléssel bírók élvezhetik a régibb irodalomból azt, 
ami igazán élvezhető is" (i. m„ 209. lap). 

Arany maga is nekilátott, hogy költeményt ír jon Szondiról. Első, töre-
dékben maradt verse így szólt: 

Szondi 

„Beborult a csillagos ég felettünk, 
Uramisten! védd a hazát helyettünk, 
Vérünk áldozása, 
Életünk fogyása 
Hogy ne essék hiába: 
Oh, ne engedd, uramisten! 
Ju tn i pogány igába." 

Szondi vitéz szomorkodik szivében; 
Töri török Drégel várát keményen; 
Basa büszkén já ra t : 
Adja fel a várat 
Kegyelemért, cserébe. 
„Kegyelem az istennél van: 
Folyamodom elébe!" 
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„Hadakozó vitéz népem mind kevés, 
Fogy az ember, szaporodik a törés; 
Minden katonámra 
Egy-egy kapu tárva 
Dőledező falamon: 
De azért mi nem megyünk ki, 
Itt halunk meg a romon." 

Hallja Márton, Oroszfalu pásztora, 
Kezeinél az úri szent vacsora . . . 

Itt félbeszakad a költemény. Valószínű, hogy Arany úgy érezte: más 
úton kell indulnia és haladnia, hogy megírhassa a lelkében élő és még for-
málódó (s a legmegfelelőbb nyelvi formát kereső) nagy élményét Szondi 
hősi haláláról. A két apród történeti alakjának megrajzolásához talán épp 
saját iskolájának hasonló korú diákjai, saját dolgozatíró tanulói „adták" 
neki az élő képet. Másodszor is versírásba kezd: 

A két apród 

Szondi vitéz harcolt lelkesen, 
Drégel alatt nyugszik csöndesen; 
Sírja felett kopján gyászlobogó, koszorú, 
Kopja tövén két szép ifiú. 

Itt ezt is abbahagyta, mint aki még nem találta meg mondanivalójá-
hoz az i g a z i hangot: a végleges formát. Tovább érlelte magában a költői 
élményt, míg aztán harmadszorra, 1856 júniusában (az említett tanév 
végén) megszületett a remekmű: 

Szondi két apródja 

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, 
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; 
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, 

Tetején lobogós hadi kopja. 

Két ifiu térdel, kezökben a lant, 
A kopja tövén, mintha volna feszület. 
Zsibongva hadával a völgyben alant 

Ali győzelem-ünnepet űlet. 

„Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért? 
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra? 
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért , 

Odaillőt egy huri nyakra!" 
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Nem idézem tovább: i smerjük mindnyájan. A balladában együtt van 
Szondi és két apródja. Azt ju t ta t ják eszünkbe az ismerős sorok, hogy 
Aranyt és nagykőrösi taní tványait ugyanolyan mély megbecsülés, szeretet 
és ragaszkodás fűzte egymáshoz, mint Szondit meg a két árva fiút. Arany 
és tanulói hasonlóan nehéz korban éltek, mint három évszázaddal koráb-
ban Szondi és két apródja. 

Valóban é l t a XVI. században a két apród is: biztosan tudjuk ezt 
a Drégely várát elfoglaló Ali basa egyik leveléből. Ali — négy és fél évvel 
Szondi hősi halála és Drégelynek török kézre jutása után — 1556. decem-
ber 30-án arról értesítette levelében Bakabánya magyar kapitányát, hogy 
ő, Ali basa, szívesen kiváltaná a bakabányaiak fogságából Szulejmán bég 
szolgáját — akár Szondi két apródjáért is. ,,Itt énnálam — írta a török — 
két gyermek vagyon, deák, kiket Szondi Györgytül vettem el, egyiknek 
neve Libárdy és az másiknak Sebestyén." Ügy látszik, négy és fél év alatt 
sem lett a két fiúból török, akinek Ali hasznát vehette volna. 

Aranynak ezt a balladáját mindig nagyon szerettem. Az emberi nagy-
ság és helytállás csodálatosan szép himnusza. Minden sorában benne van 
a nemzet sorsáért való aggódás és a rendületlen hazaszeretet, mégpedig 
úgy, hogy ezt nem n a g y s z a v a k hirdetik, hanem a p é l d a , az éppen 
egyszerűségükben nagyszerű tettek magával ragadó ereje. Az a legszebb 
a versben, hogy bár a költő egyetlen szót sem ejt saját koráról: a dicső-
séges magyar forradalom és szabadságharc korát felváltó Bach-korszakról 
— mégis minden szavában ott izzik az akkori jelenhez szólás igénye. Szondi 
meg a két apród története ma sem egy m ú l t b e l i t ö r t é n e t elsősor-
ban, hanem a j e l e n n e k é s a j ö v ő n e k s z ó l ó ö r ö k e m b e r i 
p é l d a . 

A Szondi két apródjában magával ragad bennünket az emberi maga-
tartásnak, a szerkesztésnek, a művészi nyelvhasználatnak nagyszerűsége. 
Az első két verstöredék kezdő sorai („Beborult a csillagos ég felettünk", 
illetőleg „Szondi vitéz harcolt lelkesen") után milyen telitalálat ez a vers-
kezdet: 

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom . . . 

Tökéletes kép ez nemcsak egy valóságos nap estéjéről, hanem a XVI. 
század közepének és az 1849. évi bukást követő egész korszaknak a „felhő-
jéről", „hanyatlásáról" és „romjairól". Egyetlen sorban három rokon han-
gulatú szó költői hármassága és a helyet jelölő drégeli szó: korrajz is, 
hatásos bevezetés is egyszerre. Érdekes, hogy tulajdonképpen egy történet 
b e f e j e z é s e szolgál itt bevezetésül: éppen most ért véget a vár hősi 
védelme, s Drégely — legalább romjaiban — török kézre került. Igazi 
figyelmet Arany szerint nem ez a szomorú valóság érdemel, nem a győz-
tesek „zsibongása", hanem a hősi küzdelem erkölcsi győztesének, Szondi-
nak példája, valamint a két apródé, akik a maguk gyermeki módján (és 
nem karddal, hanem lanttal a kezükben) folytatják Szondi helytállását. 
A szerkesztés remeklése az, ahogy a költő — éppen csak észrevétetve 
a győzelmet ünneplő török hadi népet — az ábrázolás egész reflektor-
fényét a halálában is diadalmas Szondira és a két árva f iúra veti. 
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A verskezdő komor első sort Arany mindjárt három olyannal folytatja, 
melyekben „visszasüt a nap" a hősökre, és „nyájas, szép zöld hegy-orom" 
képe sugalmazza az olvasónak az élet reményét, hitét. Nem beszél Szondi 
„haláláról": vele és két apród jávai kapcsolatban csupa pozitív tar ta lmú 
szót használ. A „lobogós hadi kopja" a hegy tetején — ellentétben az alant 
zsibongó török haddal — a ballada sajátos Arany János-i nyelvén a magyar 
ügy erkölcsi fensőbbségét is hirdeti. 

Arany e l s ő Szondi-versének hőse mindvégig első személyben 
beszélt: „Kegyelem az istennél van: Folyamodom elébe!" A v é g s ő ki-
dolgozásban Szondi egy e s z m e kifejezőjévé emelkedik. Amikor Ali 
a török által már megszállt Nagyoroszi falu papját, Mártont küldi hozzá, 
hogy adja meg magát „kegyelemre", Szondi György szava a kezdeti első 
személyűből harmadik személyűvé magasztosul: 

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: 
Kegyelmet uradtól nem vár Szondi, 
Jézusa kezében kész a kegyelem: 

Egyenest oda fog folyamodni. 

És milyen nagy művésze Arany a szavakkal való jellemzésnek, a han-
gulatfestésnek! Az apródokat unszoló törököt azzal jellemzi, hogy török 
módon beszélteti a magyarországi naplementéről: 

„Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 
Immár födi vállát bíborszínű kaftán, 
Szél zendül az erdőn, — ott leskel a hold: 

Idekinn hideg éj sziszeg aztán!" 

Csodálatos nyelvművészet mutatkozik meg abban, ahogy költőnk itt 
a nap és a hold i d e g e n e s képének rajzával azt az egész, hirtelen ide-
genné és ijesztővé vált környezetet ábrázolja: nem süt már a nap, hanem 
nyugvóra hajolt, és „bíborszínű kaf tán" födi immár a vállát; a hold is ott 
leskel, és jön a sziszegő „hideg éj". Ügy érezzük: itt minden, például a hold 
is két értelmű: j e l k é p e is a megváltozott, a semmi jóval nem biztató 
körülményeknek. A hold, mely ott leskel, a török félholdat, a minket el-
nyelni akaró idegen világ egyre növekvő veszélyét is jelenti. 

De ugyanígy Szondi sem csupán ö n m a g á n a k a megszemélyesí-
tője, hanem j e l k é p e is a hazaszeretet mindent legyőző erejének: 

Hogy vitt ezerekkel! hogy vitt egyedül! 
Mint bástya, feszült meg romlott torony al ján: 
Jó kardja előtt a had rendre ledül, 

Kelevéze ragyog vala balján. 

Az ellentétes, negatív és pozitív hangulatú szavak egész sorával jel-
lemzi Arany a hódító törökök harcát és ezzel szemben az áldozatos haza-
szeretet, a nagyszerű helytállás erkölcsi erejét. Ez teszi a hős Szondi 
halálát d i a d a l l á : 
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Mint hulla a hulla! veszett a pogány, 
Kő módra befolyván a hegy menedékét: 
Ö álla halála vérmosta fokán, 

Diadallal várta be végét. 

Rá kell mutatnunk a költő nyelvművészetének arra a vonására is, 
hogy — mindig az ábrázolás céljától és szempontjától függően — a lehető 
legnagyobb változatossággal jelöli meg a két apródot: 1. Szondi két apródja; 
2. Két ifiu térdel, kezökben a lant; 3—4. Mért nem jön a Szondi két dal-
noka, mért? Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?; 5. Ott térdel 
a gyöngypár; 6. Szép úrfiak! (kétszer); 7—8. Két dalnoka is volt, két árva 
fiú: Öltözteti cifrán bársonyba puhába: Nem hagyta cselédit — ezért öli 
bú — Vele halni meg, ócska ruhába'; 9. Fiaim, hozzá köt a hála!; 10. Eb 
a hite kölykei! 

A Szondi két apródja bizonyos értelemben párhuzamba állítható 
Vörösmarty két évtizeddel korábban írt Szózatával. Idézem ennek egyik 
versszakát: 

És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán. 

A megfogyatkozott, de meg nem tört nemzet életének költeménye 
a Szondi két apródja is, mely példázatos formában buzdít „rendületlen" 
hazaszeretetre. 

Arany később, az 1858 59. tanévben is jelölt ki ilyen dolgozati tételt 
(akkor az V. osztálynak): „Szondi hős halála". Két diákjának a dolgozata 
fennmaradt. Az egyiket ugyanezzel a címmel egy makói tanító fia, Komá-
romy Lajos írta, mégpedig versben. Arany minősítése a dolgozatról: 
„Csinos". Néhány verselési hibáján kívül csak két szavát kellett javítania: 
1. a tanuló szerint Achmed ostromolta Drégelyt (a tanári megjegyzés: „Ali 
volna ez, Achmed nem volt"); 2. egy helyütt nem a legmegfelelőbb szót 
használta, s így a szótagszám is hiányos (idézem a versszakot): 

Achmed Szondiban nagy hősre, 
Egy nagy vitézre ösmert, 
És a vár melletti dombra 
Temette el e nagy embert. 

Arany itt az egy szó helyett az igen-1 javasolta. 
Miért p o z i t í v dolgozat javítás ez? Azért, mert Arany János nem 

egyszerűen csak megállapította és aláhúzta a hibákat, hanem amikor szük-
ségesnek látta a tanulók kifejezőképességének fejlesztése érdekében, maga 
segített a legodaillőbb szó ajánlásával. Nála — mint lát juk — mindig 
együtt járt a tanítás és a nevelés. 

Ez a Komáromy Lajos volt az, aki felnőtt korában így jellemezte 
mesterét: „ . . . A r a n y nemcsak tanítása által hatott, hanem egész egyéni-
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ségével gyakorolt mély benyomást a fejlődő lelkekre." (Más vonatkozás-
ban már idéztem e szavait a Magyar Tanügy 1883-i évfolyamában közölt, 
Arany János mint tanár című cikkéből.) 

Hosszú versben írta meg Szondiról emlékező dolgozatát egy duna-
szentgyörgyi árva parasztfiú, Dömötör János: a nagykőrösi iskola egyik 
legkiválóbb tanulója, aki később neves költő lett és a Kisfaludy Társaság 
tagja. Arany így értékelte az ő Szondi-dolgozatát: „Többnyire csinos." 
Dömötör Jánosnál a 2. versszak a következőképp kezdődött: „Drégely felé 
megy egy Roppant török s e r e g . . . " Arany odajegyezte: „rosz hangzat". 
A 40. versszak így volt: 

Barát, a sors ha erre hoz, 
Onts forró könnyeket, 
Eszedbe jusson a haza, 
Segítsd, ahogy lehet. 

Arany tanár úr p o z i t í v javítása a versszak első szavához: „Mönch! 
így magában nem tanácsos e szót haszálni." Vagyis arra figyelmezteti 
a tanulót, hogy a személyrag nélkül használt barát szó s z e r z e t e s bará-
tot jelent (mint a német Mönch). 

Törös László, aki Arany János tanulóinak minden fennmaradt dolgo-
zatát végignézte, Arany dolgozat javításaiban az állandóan szíves szóval 
tanító és buzdító, tehát a n e v e l ő jelleget emeli ki az egyik legszembe-
tűnőbb sajátságként: „Sohasem veszi el a deákok kedvét: még a leggyen-
gébb dolgozatban is talál valamit, amire támaszkodva ösztönöz, buzdít" 
(Arany János összes művei XIII. 500. lap). 

És milyen változatos, remek, írásra buzdító d o l g o z a t c í m e k e t 
adott! Szerette a problémafölvető címeket, például: Az anyanyelvet miért 
kell tanulni?; Hasznos-e a magán olvasás az önmívelésre?; Elég-e csak 
azért teljesitni kötelességeinket, hogy a büntetést elkerüljük?; A becsvágy 
mint erény és bün kútfeje; Fösvénység és takarékosság; Lassan siess; 
Mennyiben van igázok azoknak, akik a régi kort magasztalják a mai felett? 
— Arany, mint ezekből a címekből is láthatjuk, tanulóit gondolkodó embe-
rekké nevelte. 

Gyakoriak nála az érdekes és szép i d é z e t c í m e k : ,,Élni s halni 
tanuljatok"; ,,Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs"; ,,Önérzet! 
te vagy a diadalmas bére, nem a díj". 

A nyelvi nevelés nemcsak abban valósult meg Arany dolgozatcímei-
ben, hogy többször szó szerint is szerepel bennük a nyelv (pl.: Idegen 
nyelveket tudni szép, a hazait művelni kötelesség), hanem abban is, ahogy 
m e g f o g a l m a z t a ezeket a címeit: igényesen, pontosan, színesen, 
lényeglátóan. Az Arany János-i dolgozatcímek annyira világosak és 
konkrétak, hogy szinte lehetetlenné tették az üres beszédet vagy a mellé-
beszélést. Néhány példa: Levél, melyben valaki a physica tanulására ösztö-
nöztetik; Az utazás gyönyöre és haszna; Kazinczy emlékezete; Újévi üd-
vözlet; Miért kell a régi classicus nyelveket tanulni?; Mi hatással volt 
a betűírás feltalálása az emberiségre? 
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Arany nemcsak mint osztályfőnök n e v e l t , hanem mint magyar-
tanár is. Aligha található nála olyan dolgozatcím, amely ne ösztönözne 
igazabb éis teljesebb e m b e r s é g r e . Ilyen „nevelő" címeket találunk 
a sok között: Ismerd meg magadat!; Csak munka után édes a nyugalom; 
Ki jókor kel, aranyat lel; Rend a lelke mindennek; Hibáink megismerése 
fél-megjavulás; A külszín gyakran csal; Mindenben mértéket kell tarta-
nunk; A rest a földnek terhe; Kevély ember, miben kevélykedel?; A be-
csület mindennél drágább. 

Arany sa já t erkölcsi felfogása és világnézete, az ő gazdag és példás 
emberi egyénisége is benne van dolgozatcímeiben, amelyek sohasem egy-
oldalúak, hanem egyszerre szólnak az értelemhez meg az érzelmekhez. 
Nem sablon címek. Érdekes, hogy nagy részükben nemcsak Arany János 
egyénisége fejeződik ki, hanem az a mély emberi k a p c s o l a t is, mely 
őt összefűzte tanulóival. Címeiben valami módon e g y ü t t v a n v e l ü k : 
nekik mond valamit úgy, hogy egyúttal már az ő pozitív reagálásukat is 
figyeli. Amikor például tudomány-ról beszél, az egyaránt vonatkozik 
Arany János tanár úrra és diákjaira, az ő tanár—diák közösségük jelen és 
jövő hitével hirdetve a címben: Jobb a tudomány, mint a földi múló 
vagyon. Hasonló, meggyőződésből fakadó és meggyőződésre nevelő címek: 
Mindegy az áldozat, legyen nagy, legyen kicsiny, ha mindene az áldozó-
nak; Nagyobb, ki önmagát, mint ki elleneit legyőzi; A kitartó szorgalom 
csodákat mivel; A társadalomban született ember nem önmagáé; A bán-
talmakat elfeledni, a jótétekre megemlékezni kötelesség. 

Gyakran személyragokkal tette a címeket személyekhez szólóvá: 
Halott a ink iránt kegyelettel viseltess ü n k; Se a szerencsében fel ne 
fuvalkodj ál, se a balsorsban el ne csüggedj; Az i f j ú kort jól kell használ-
nun k; Higy, de megnéz d , kinek. 

Utolsó tanári évében érettségi írásbeli tételnek a többi között ilyen 
„magyar feladatok"-at jelölt ki: A természet egy nyílt könyv; Balsors az 
erény próbaköve; Mit bizonyít a történet: szelídül-e folyvást erkölcsi 
tekintetben az emberiség? 

Arany Zách Klára című — erkölcsi kérdéseket is fölvető — balla-
dájának „előképe" egy iskolai dolgozatírás volt. Az 1851/52. tanévből 
fennmaradt Dúzs Sándor VIII. osztályos tanuló dolgozata — ugyancsak 
Zách Klára címmel. Érdemes beletekintenünk ebbe a kissé patetikus 
hangú, azonban hibáival együtt is igen tanulságos dolgozatba: „Önkény 
vas keze nyomta az igazságot, a vétkek szemügyet kaptak, s az erkölcs-
telenség nemcsak az alsó osztály, — de a nagyok, sőt királyok szívébe 
is kiirthatatlan gyökeret vert" — így jellemzi a kort a diák. Arany János 
nem csupán aláhúzással figyelmeztet a mondatban levő képzavarra 
(szemügyet kaptak), hanem pozitív, magyarázó megjegyzéssel: „szemügyre 
veszünk valamit s vérszemet kapunk". De ne csak a hibát vegyük észre 
Dúzs Sándor idézett mondatában, hanem Arany tanár úr magyaróráinak 
nagyszerű n e v e l é s i eredményét is, azt, hogy tanulóit annyira érzé-
kennyé tudta tenni az ország sorsa, az igazság és az erkölcsi kérdések 
iránt. 

Nyílt szóval nem lehetett bírálni az akkori, minden magyar nemzeti 
érzést semmibe vevő osztrák önkényuralmat. Arany régi évszázadok 
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eseményeinek m e g f e l e l ő t á r g y a l á s a út ján érzékeltette a pár-
huzamot saját korukkal, s az irodalmi olvasmányokban előforduló régi 
események elemzésekor mindig elítélte — diákjaival együtt — az igaz-
ságtalanságot s az erkölcstelenséget, még ha királyokat kellett is a hu-
mánum, az e m b e r s é g ítélőszéke előtt súlyosan elmarasztalnia. 

Diákjainak szívében hamar visszhangra talált Arany János erkölcsi 
igényessége, igazságszeretete és bátorsága. Dolgozataikban nem betanult 
tételeket szajkóznak, hanem saját meggyőződésükké formálódott nézete-
ket és „ítéleteket" fogalmaznak meg — saját nevükben. Még a kevésbé 
ügyes vagy a nekünk ma már dagályosnak tűnő dolgozatokban is figye-
lemre méltó érték, hogy Arany tanítványai nem egyszerűen „reprodu-
kálnak", hanem v a n v é l e m é n y ü k , é s e z t k i i s m o n d j á k . 
Lám, Dúzs Sándor is azzal kezdte mondatát: „Önkény vas keze nyomta 
az igazságot. . ." 

Ismerjük Zách Klára történetét: apja — leányának meggyalázása 
miatt — karddal támad a királynéra, de a király emberei „levágják" Zách 
Feliciánt, és egész családjának el kell pusztulnia „borzasztó halállal", 
így énekli ezt — Arany balladájának alcíme szerint — ,,egy hegedős 
a XIV-ik században". Dúzs Sándor ezzel a megjegyzéssel végzi dolgoza-
tát: „De bár talán az akkor elámított nép hitte Zách bűnös létét: az utó 
nem [Arany javítása: kor] véleménye s a történet őt az alól tellyesen 
feloldja, Károlyt pedig [ti. a királyt] családjával együtt kegyetlenkedé-
séért olly fekete vonásokkal bélyegzi, mellyet több jeles tettei és érdemei 
sem képesek észrevétlenül eltakarni." Arany itt csupán az egyeztetési 
hibára tett megjegyzést: „vonásokkal, m e l l y e t . . . egy kis gondatlanságra 
mutat". Ezt követő összegező értékelése — mely a tartalomra is vonat-
kozik — nagyon elismerően csak ennyit mond: „Különben a legjobbak 
közül való." 

Amit ma úgy nevezünk: a k i f e j e z ő k é p e s s é g f e j l e s z t é s e 
— arra mindig nagy gondot fordított Arany János. Amikor Dúzs Sándor 
ezt írta dolgozatában: „A szegény s már atyja s testvérje elvesztésével 
különben is eléggé károsult Klárának . . . hüvelykein kívül két kezéről 
minden uj ja levágatván . . . " — Arany nem hagyhatta szó nélkül, hogy 
a károsult „gyenge kifejezés, mikor valaki erényét, apját, testvérét el-
veszti". Ügy hiszem, ennek a megjegyzésének indulatát saját korának 
nemzeti és egyéni veszteségei is táplálták: szabadságharcunk elbukása 
és Petőfi hősi halála óta akkor még csak két-három év telt el. Hamarosan 
ő maga is megírja versében Zách Klára szomorú történetét, s így fe-
jezi be: 

Rossz időket érünk, 
Rossz csillagok járnak: 
Isten ója nagy csapástól 
Mi magyar hazánkat! — 

Nem értek egyet azokkal, akik a jó oktató-nevelő munka szinte 
egyetlen feltételének a tanár s z a k t u d á s á t tekintik. Ahhoz, hogy 
a magyar nyelvet és irodalmat igazán vonzóan és eredményesen tanít-
hassuk, szerintem nem kevésbé fontos az e m b e r s é g : vagyis az, hogy 
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a tanár szavai mögött mindig ott legyen az e m b e r , aki tud és mer 
a saját szívével é r e z n i , a saját fejével g o n d o l k o z n i . S akinek 
mindenről v a n egyéni véleménye, és azt nem rej t i el tanítványai elől. 
Sőt még többre van szükség: arra, hogy minden tanulóját is e m b e r -
k é n t becsülje, s igyekezzék őket is érző, gondolkodó, a becsületes 
egyéni véleményeket sokra értékelő e m b e r e k k é nevelni. Ha a ta-
nár csak a nyelvtudomány és az irodalomtudomány pózában lép a ta-
nulók elé, nem pedig s a j á t érzéseivel és véleményeive1!, akkor épp a 
k ö l c s ö n ö s e m b e r i k a p c s o l a t nem valósul meg óráin, ami 
nélkül i g a z i magyartanítás és nyelvi nevelés nem képzelhető el. 

Mielőtt Arany Nagykőrösre költözött, néhány hónapig nevelője és 
tanára volt Geszten egy kedves, tehetséges fiúnalk, a költői haj lamú Tisza 
Domokosnak. Arany János az ő névnapjára írta Domokos napra című 
költeményét és benne a következő sorokat: 

Nemes önbizalom, de ne az önhittség, 
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék: 
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Ember lenni mindég, minden körülményben. 

Arany mint ember, költő és tanár egyaránt nagy volt. Példaképe 
lehet minden magyartanárnak, minden magyar pedagógusnak. 
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N A G Y O R O S Z N Y E L V É S Z E K I V . 
M . N . P E T E R S O N ' 

DR. BIHARI JÓZSEF—DR. H. TÓTH IMRE 

(Közlésre érkezett: 1971. december 15.) 

Az F. F. Fortunatov alapította ún. moszkvai nyelvészeti iskola egyik 
legkövetkezetesebb és legsokoldalúbb képviselője volt M. N. Peterson. 
Érdeklődési köre igen széles: általános nyelvészet, indoeurópai összehason-
lító nyelvtan, szanszkrit, litván, görög és latin nyelvtörténet, orosz dialek-
tológia, orosz mondattan, a mondattan elmélete, a nyelvtanítás problémái. 
E területeken képviselte és fejlesztette tovább Fortunatov irányzatát. 
Munkássága jól szemlélteti, hogyan alakult a szovjet korszakban a moszk-
vai nyelvészeti iskola képviselőinek sorsa. Nagy érdeme, hogy közvetítette 
a szovjet nyelvtudomány számára azt, amit a moszkvai nyelvészeti iskola 
szellemi hagyatékából pozitívnak, felhasználhatónak tartott. Mindez indo-
kolttá teszi, hogy foglalkozzunk személyével és tudományos örökségével. 

1. Először röviden át tekint jük külső eseményekben nem gazdag, de 
szellemi élményekben annál érdekesebb pályafutását. 

Mihail Nikolajevic Peterson 1885. október 4-én született Kerenszkben. 
Apja tanító volt, akit meghívott az általa alapított népiskola tanítójául 
L. N. Tolsztoj, a kiváló orosz író. M. N. Peterson középiskolai tanulmányait 
Penzában fejezte be. Ezután a moszkvai egyetem összehasonlító történeti 
nyelvészeti szakán folytatott tanulmányokat. Itt a később szintén híres 
orosz fonológus, N. Sz. Trubeckoj évfolyamtársa volt. 1913-ban a kiváló 
képességű tudósjelöltet a moszkvai egyetem összehasonlító nyelvész pro-
fesszora, V. K. Porzezinski ösztöndíjban részesíti és biztosítja számára az 
egyetemen maradás lehetőségét. Itt készül tovább hivatására: összehason-
lító nyelvészeti tanulmányokat folytat. Szanszkrittal és litvánnal foglal-
kozik. 1916-ban leteszi magiszteri vizsgáit, majd két próbaelőadás megtar-
tása után a moszkvai egyetem docense, 1919-ben professzora lesz. Az egye-
temen indoeurópai összehasonlító nyelvtant oktat évtizedeken keresztül, 
de általános nyelvészeti előadásokat is tart . 

A tanítás mellett elmélyült kutatómunkát folytat. Ennek gyümölcse 
Az orosz mondattan vázlata c. 1923-ban megjelent könyve, ami nagy vissz-
hangot váltott ki. 1925-ben adja ki Orosz nyelv c. tanári segédkönyvét. 
1928-ban jelenik meg általános nyelvészeti nézeteit összefoglaló Bevezetés 

* Halálának 10. évfordulója alkalmából adjuk közre ezt a tanulmányt. 
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a nyelvtudományba c. egyetemi tankönyve. A húszas évek Peterson mun-
kásságának virágkora. Egyidőben dialektológiai kutatásokat végez. 1940-
ben honoris causa megkapja a tudományok doktora címet. 1941-ben adja 
ki Előadások a mai orosz irodalmi nyelvről c. főiskolai segédkönyvét. Az 
ötvenes években ismét megélénkül tudományos tevékenysége. Az össze-
hasonlító-történeti nyelvészeti kutatások fellendítését szolgálja 1955-ben 
megjelentetett A litván nyelv vázlata c. könyve. Ugyancsak az összehason-
lító nyelvészet fejlődését segítette elő az, hogy 1956-ban kiadta F. F. 
Fortunatov válogatott műveinek első, ma jd 1957-ben második kötetét. 
Ehhez Fortunatovot méltató tanulmányt írt. 

M. N. Peterson 1962-ben halt meg. Tanítványai közül P. Sz. Kuznye-
cov és V. Sz. Ivanov nevét említjük meg. 

2. Petersont a Fortunatov alapította moszkvai nyelvészeti iskola egyik 
legjelentősebb képviselőjeként tart ják számon. Az iskola megalapítójának 
hatása jól kimutatható munkásságában. Ha pedig megnézzük a moszkvai 
nyelvészeti iskola megalapítójával foglalkozó szakirodalmat, kiderül, hogy 
ennek egyik legbuzgóbb művelője is ő volt, hiszen három tanulmányt szen-
telt Fortunatov munkássága méltatásának. Azt gondolhatnánk, hogy bizo-
nyára Peterson volt a kiváló moszkvai összehasonlító nyelvész legszorgal-
masabb hallgatója. A dolog nem éppen így van. F. F. Fortunatov 1902-ben, 
akadémikussá választása után, Pétervárra távozott. Helyét 1903-tól taní t-
ványa, V. K. Porzeziríski foglalta el. Tehát 1909-ben, amikor Peterson 
egyetemi tanulmányait megkezdte, Fortunatov már nem tanított a moszk-
vai egyetemen. A fortunátovi tanításokat Peterson közvetve ismerte meg. 
Elsősorban V. K. Porzezinski előadásai irányították figyelmét Fortunatov 
munkásságára. Ezt követően ismerkedett meg műveivel, amelyek olyan 
hatást gyakoroltak fogékony, kialakulóban levő nyelvészeti nézeteire, 
hogy e tanítások legkövetkezetesebb képviselőjévé vált. 

Ha meg akarjuk vizsgálni azt a hatást, amellyel Fortunatov az i f jú 
nyelvész fejlődésére volt, legjobb, ha Petersonnak a moszkvai iskola meg-
alapítójáról szóló tanulmányaihoz fordulunk. F. F. Fortunatov akadémikus 
c. alatt az Orosz Nyelv az Iskolában c. folyóiratban közzétett tanulmányá-
ban fortunátovi tanításokból hármat hangsúlyoz: 

1. a nyelv szociális jellegére vonatkozó megállapításokat; 
2. a formáról szóló tanítást; 
3. a mondattanra vonatkozó kutatásokat [1]. 

A nyelv jellegére vonatkozó megállapítások az általános nyelvészet 
felé fordították Peterson figyelmét. A formáról szóló tanítás a módszer, 
a formai elemzés ú t já t jelölte ki számára. Végül pedig Fortunatov nem 
nagyszámú, de lényegbe vágó mondattani megállapításai egy másik nagy 
problémakört, a mondat tant jelölték ki kutatási tárgyul. További tevékeny-
ségét vizsgálva, Peterson tudományos munkásságának három területét 
tart juk fontosnak: 

1. az általános nyelvészeti kutatásait ; 
2. mondattani vizsgálódásait; 
3. összehasonlító nyelvtani munkásságát. 
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Az alábbiakban megvizsgáljuk, mivel gazdagította a szovjet tudo-
mányt M. N. Peterson. Elsősorban itt a kiváló nyelvész általános nyelvé-
szeti rendszere érdekel bennünket. Ezt legalaposabban 15 fejezetből álló 
Bevezetés a nyelvtudományba c. tankönyvében fejtet te ki (Moszkva, 1928). 

3. Figyelmet érdemel az, hogyan határozza meg Peterson a nyelvet. 
Ez a definíció, amely figyelembe veszi a moszkvai nyelvészeti iskola és 
F. de Saussure eredményeit, így hangzik: „A nyelv tevékenység, amely 
a nyelvészeti jelek érintkezési célból történő megvalósításából áll." [2] 

A nyelv szociális jelenség. Mint ilyen társadalmi funkciók egész sorát 
tölti be. Ezek a következők: 

1. kommunikatív 
2. expresszív 
3. effektív 
4. normatív 
5. esztétikai 

funkció 

Róluk a következőket írja a szerző: „Minden megnyilatkozásban 
együttesen léteznek: a beszélő valamit közöl is beszédtársával és emellett 
kifejezi emócióit és beszédtársát is valamilyen cselekvésre akarja buzdí-
tani, megnevez valamilyen tárgyat, vagy jelenséget. . . és nem téveszti 
szem elől a beszédtársára való esztétikai hatást sem." E funkciók csomó-
jából ezért nem könnyű az egyes funkciók elkülönülése [3]. 

A nyelvi érintkezést a nyelvi jelek segítségével valósítjuk meg. 
A nyelvi jel kétoldalú egység. Egy külső és egy belső oldalból áll, amihez 
még egy akarati elem járul. A nyelvi jel belső oldala az érzések, gondo-
latok, tárgyak képzete. Külső oldalát a beszédhangok, azaz olyan hang-
képzetek alkotják, amelyek egy adott nyelvi közösségben használatosak. 
F. de Saussure nyomán megkülönbözteti a beszédet mint tevékenységet, 
a nyelvet, mint a nyelvi jelek rendszerét és a beszélést, a nyelvi jelek kép-
zési folyamatát, amely a nyelvi rendszer egyéni felhasználási módja. Pe-
terson értelmezése itt eltér attól, ahogyan F. de Saussure a langue, parole 
és a language fogalmát meghatározza. Hangsúlyozza, hogy egész könyvé-
ben figyelemmel kíséri ezt a felosztást. Szeretnénk kiemelni, hogy F. de 
Saussure nyelvészeti rendszere nem volt idegen a moszkvai iskola kép-
viselői számára. Mind a kazányi, mind a moszkvai nyelvészeti iskola 
alapítói — amint erre L. V. Scerba rámutatott — a nyelv olyan modern 
definícióját hozták létre, amitől nem állt messze az, ahogyan F. de Saus-
sure a nyelvet értelmezte [4]. így F. F. Fortunatov a nyelvet jelek összes-
ségének tekintette, amely a beszédben realizálódik. A moszkvai nyelvé-
szeti iskola definíciója előkészítette azt, hogy Peterson elfogadja és tovább 
adja a nyelvnek azt a definícióját, amit F. de Saussure adott. így kap-
csolódott a haladó orosz nyelvtudomány eredménye Peterson nyelvről 
alkotott definíciójában az európai nyelvtudomány eredményeihez. 

Nemcsak a nyelv definíciója korszerű könyvében, hanem a nyelvtudo-
mány feladatának meghatározása is. 

A nyelvtudomány tárgya: a nyelv, mint a nyelvi jelek rendszere. 
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A nyelvtudomány feladatát a következőkben lá t ja : 

1. egy adott szociális csoport nyelvi jelei rendszerének leírása egy 
adott korszakban; 

2. e rendszer evolúciójának tanulmányozása; 
3. a rokonsági viszonyok meghatározása. 
4. A nyelv létezése általános követelményeinek meghatározása. Bár 

elismeri a szinkron és diakron nyelvészetet, a nyelvtudomány alapvető 
módszerének az összehasonlító módszert tekinti. 

A tankönyv további részeire jellemző, hogy a nyelvet, annak minden 
szintjén, rendszernek tekinti. 

Az egyes nyelvtudományi disciplinák közül megemlít jük a fonetiká-
val, morfológiával és szintaxissal foglalkozó részeket, mert különösen 
ezekben jut kifejezésre Peterson személetmódja. 

4. Fonet ikájában bárcsak egyszer említi a fonéma műszót, elfogadja 
a fonéma elméletet. A fonetikát így határozza meg: ,,A fonetika azokat 
a hangképzeteket tanulmányozza, amelyek egy nyelvi csoportban, közös-
ségben jelen vannak. Ezt fonémának nevezik, szemben az akusztikából 
ismert hanggal". Hangsúlyozza a beszédhangok szociális jellegét, ami 
abban jut kifejezésre, hogy e hangképzetek tanulmányozása során el kell 
szakadnunk az egyéni képzési sajátosságoktól és a szociális funkcióval 
rendelkező sajátosságokat kell f igyelemmel kísérnünk. A szociális jelleg 
nemcsak az egyes hangok képzésében nyi lvánul meg, hanem kifejezésre 
jut az ún. organikus vagy artikulációs bázis sajátosságaiban is. Ezen 
a beszédszervek t ipikus jellemző mozgását érti az egy adott nyelven beszé-
lőknél. Ebben jut kifejezésre a szociális jelleg. Az orosz hangrendszer 
vizsgálatánál megemlíti , hogy van olyan eset, amikor a hangokhoz szema-
sziológiai különbség járul . Ilyennel van dolgunk az orosz i i h t i . , iiexb, i i s i t b , 
c t j h , c o h , caH hangsorokban. Előfordulhat azonban az is, hogy a hangok 
különbségéhez nem kapcsolódik jelentésbeli különbség. Ez a helyzet az 
orosz b t o t , ara, b t i i ejtésekor. Amint lát juk, Peterson következetesen 
érvényesíti a fonéma és variáns megkülönböztetését, azonban ez a meg-
különböztetés a tankönyv terminológiájában nem jut kifejezésre. Az el-
mondottak jól il lusztrálják, hogy Peterson számára a fonéma szociális 
érvényű, jelentés megkülönböztető sajátsággal rendelkező nyelvi elem. 

5. A morfológiával foglalkozó fejezetben figyelmet érdemel, hogyan 
értelmezi és fejleszti tovább Peterson a for tunátovi iskola nézetét. 

A morfológia tárgyalásakor a szerző hangsúlyozza, hogy a szó formá-
járól szóló elmélet kidolgozása Fortunatov nevéhez fűződik. Megemlíti, 
hogy hasonló e redményre jutot t később F. de Saussure is. Érdemes itt 
megfigyelni, hogyan definiálja Peterson a szó formáját . Erről a követ-
kezőket olvashat juk: ,,A szó formája azon kölcsönös kapcsolatok ered-
ménye, amelyek a nyelvben a szavak között léteznek" [6]. ,,E kölcsönös 
kapcsolatok a szavak közötti asszociációkon alapulnak. Ezek n e m egyéni, 
hanem szociális jelenségek." ,,A szó formája számára a kölcsönviszonyon 
kívül jellemző — mint bármely nyelvi jelnél — a belső és külső oldal 
jelenléte. Ha a hangbeli különbség nem társul jelentésbeli vei — nem be-
szélhetünk a szó formájáról ." „Ha olyan különbség van a jelentésben, 
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amely nem kapcsolódik hangbeli különbséggel, szintén nem beszélhetünk 
formáról" [7]. 

így a forma létezése számára két körülmény nélkülözhetetlen: 1. a köl-
csönviszony; 2. a külső és belső oldalban meglevő különbség. Amint tan-
könyve más részéből (164. §) kiderül, Peterson szerint a szó formájá t 
affixumok, tőbeli flexió, reduplikáció segítségével képezik. 

így tehát a szó formája a formai tulajdonságokon megnyilvánuló tar-
talmi különbségként fogható fel. А мечта, .мечтою, книга, кншою instr. sg. 
végződés nem fejez ki mást, mint а мечтой, книгой. Ezért nem tekinthető 
formának, csupán а мечтой, книгой hangtani variánsának. Viszont а моюсь, 
встречаюсь, воспитываюсь formák esetében a jelentésbeli különbség 
nem kapcsolódik hangzásbeli (fonetikai) különbséghez. Tehát itt sem be-
szélhetünk visszaható, szenvedő, kölcsönös igéről. Csak arról, hogy a — си 
formának különféle funkciói vannak. 

A grammatikai forma elméletéből kiindulva, Peterson kísérletet tesz 
a morfológia egyik alapvető kérdésének, a szófajok osztályozásának meg-
oldására. A szófajok definíciója és osztályozása a logikai nyelvtudomány 
alapelvei szerint történt, a logika fogalmainak felhasználásával. A szófajok 
meghatározásánál a nyelvi jelekből kell kiindulni és tulajdonságaiknak 
megfelelően kell a szófajokat osztályozni. Az osztályozás alapjául az egyes 
szavak formális tulajdonságai szolgálhatnak. Az osztályozás alapvető kö-
vetelménye, hogy a) lényeges formális tulajdonságokat válasszunk ki, b) 
egy tulajdonság alapján történjék. 

Ilyen alapvető tulajdonságnak tartotta az oroszban Peterson a szórago-
zás formáit. Ezt tekintette osztályozása alapjául, hangsúlyozva, hogy ez az 
elv elsősorban az oroszra érvényes s kevésbé alkalmazható a németre. 
A francia vagy angol számára egy ilyen alapon történő felosztásnak nem 
volna jelentősége. A szavak ragozása szempontjából a mai orosz nyelv 
szavai két nagy csoportra oszlanak: 

a) ragozható, deklinálható, konjugálható szavak; 
b) nem deklinálható, nem konjugálható szavak. 

Ily módon adva van a szavak két nagy oszitálya. A deklinálható szavak 
a szóragozás formájának megfelelően tovább oszthatók: a) esetforma; b) 
nem és szám; c) személy és szám szerint ragozott szavakra. Ennek meg-
felelően a következő felosztás lehetséges: 

Ragozható szavak Nem ragozható szavak 

Esetformával rendelkezők 
человек, мечта, беготня, белизна 
пять 
я, ты, он 

только, вновь, теперь, 
везде, понять, лечь, избрав, 
заняв, если, чтобы, иод, 
перед 
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Nem és szám formával rendelkezők 

a) csak nem és szám van, 
добр, хорош, играл, был 

b) nem. szám eset 
Добрый, говоривший, написанный 

Személy és szám fogalmával 
несу неси 
скажу скажи 

Azoknak a szavaknak, amelyek nem változnak és amelyekben nem állapít-
ható meg, hogy van b e n n ü k egy alapvető és egy formális rész, nincs for-
májuk. 

Peterson a szófajoknak ezt a morfológiai tulajdonságokon alapuló 
osztályozását többször is bővítette, részletezte, módosította. A szófajok 
osztályozásának kérdéséhez pedig más műveiben (tankönyveiben) is vissza-
tér. Sőt, külön tanulmányt is szentelt a szófajok elhatárolásának. 

Az itt ismertetet t szófaj meghatározásnak az érdeme, hogy nyelvi 
tényekre épül : a nyelv jelenségeit magából a nyelvből magyarázza. Azon-
ban ez a módszer és felosztás (nagy kr i t ikát váltott ki. JA. V. Loja, az orosz 
nyelvtudomány tör téne tének kutatója, azt kifogásolta, hogy a nyelv tényét 
önkényes rendszerbe sorolta a formalista vizsgálódási mód. Megemlítik, 
hogy ebben a szófaji felosztásban 

a) a nem ragozható szavak osztályába különféle szavak kerül tek: 
a nem ragozható депо főnév, az igék infinitivusai, a határozó sza-
vak (хорошо), az indulat-szók (ax),a kötőszók, praepositiók stb. 

b) a főnevektől elválasztották a nem ragozható főneveket, az igéktől 
a határozói igenevet, a múlt idő formáit [8]. 

Valószínű, hogy a szófajok formális felosztását élesen bíráló megjegyzések, 
amelyek helyesen m u t a t t a k rá a klasszifikáció belső ellentmondásaira, 
késztették a r ra Peters ont, hogy más szófaji felosztást adjon. Tudományos 
munkássága késői szakaszában ú j r a visszatért a szófajok osztályozásának 
kérdéséhez. Ebben a t anu lmányában azonban a formális osztályozás elvei 
második helyre szorultak. 

6. Peterson nagy f igyelmet fordít a mondat tan problémáira is. Fel-
vázolja a mondat tan tör téneté t , miközben hangsúlyozza, hogy A. Diskolos 
a mondat tan feladatát a nyelvi tényekből kiindulva határozta meg. Apol-
lonius Diskolos arra k íván t választ kapni, hogyan kapcsolódnak a szavak 
mondattá. Ezt a — Pe te rson szerint — helyes kiinduló pontot a középkor 
tudománya torzította el, amikor a mindenben általánost kereső tudósok, 
a mondat tanban az ál talános gondolkodás kategóriáit keresve, meghonosít-
ják a logikai szemléletet. A logikai sémáktól a nyelvtudományt J. Ries és 
F. Fortunatov kutatásai szabadították meg. Peterson a mondat tant úgy 
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értelmezi, „mint a szavak összekapcsolásainak módjáról (formájáról) szóló 
tanítást" [9]. Az önálló szavak összekapcsolásával foglalkozva, Peterson 
a következő típusokat különbözteti meg: 

1. A szóragozás segítségével (személy, nem, eset); 
2. Önálló szavak út ján (praepositió, kötőszó); 
3. Az előző két típus kombinációjával, azaz a szóragozás és a nem 

önálló szavak összekapcsolása út ján (praepositio + esetforma); 
4. Szórenddel. 

Végül azt is megtudjuk, hogy e módok nélkül is összekapcsolódhatnak 
a szavak . . . Egyébként minden egyes nyelvben másképpen jönnek létre 
a szószerkezetek. 

A beszédben nemcsak az egyes szavak kapcsolódnak össze, hanem 
a szószerkezetek is. A mondat állhat egy szóból, de állhat szószerkezetek 
sorából is. A mondat alapvető sajátsága, hogy egységet képez: azaz értelmi 
szempontból kifejezett egész, amit formailag az intonáció fejez ki. Ily 
módon a mondat értelmi és intonációs egység. Ha a két ismérv közül vala-
melyik hiányzik, a szószerkezet nem tekinthető mondatnak. A szószerke-
zetek összekapcsolásának több típusa lehetséges: 

1. Kötőszó nélküli összekapcsolás; 
2. Kötőszóval történő összekapcsolás; 
3. Viszonyító szóval való összekapcsolás. 

A mondattanban is hangsúlyt kap a rendszerszerű vizsgálódási mód, 
mert ,,egy adott nyelv szavai és szószerkezetei összekapcsolásának formái 
egy adott korban rendszerit alkotnak" [10]. 

Ezek azok a megállapítások, amelyek Peterson a nyelvről és a nyelv-
tudomány egyes disciplináinak a lényegéről alkotott fontos és a maga 
korában újszerű, sőt a hagyományostól túlságosan eltérő nézeteit tükrözik. 

7. Mielőtt befejeznénk Peterson általános nyelvészeti nézeteinek át-
tekintését, szükségesnek tar t juk, hogy néhány szót szóljunk tankönyvének 
egyéb pozitívumairól is. Peterson nemcsak hangsúlyozza a nyelv rendszer-
szerű voltát, hanem kísérletet is tesz arra, hogy megrajzolja az orosz, 
angol, német és francia nyelv rendszerének legfontosabb sajátságait. 
Ez a szemléletmód ad lehetőséget arra, hogy jellemezni lehessen a nyelvek 
sajátos vonásait, amelyek egymástól őket megkülönböztetik. Az orosz nyelv 
hangrendszerére, alaktanára és mondattanára a következő rendszerszerű 
sajátosságok a jellemzőek: 

I. Az orosz irodalmi nyelv artikulációs bázisának rendszerszerű össze-
függései az alábbiakban jutnak kifejezésre: 

1. A labializáció nem erős. Ezzel kapcsolatos a palatális labiálisok 
hiánya és a labiális magánhangzók viszonylag ritka használata (15—17° 0). 

2. A szájüreg elejében történő artikuláció. Ez a mássalhangzók erős 
lágyításában és a palatalizált mássalhangzók gyakori használatában jut ki-
fejezésre (30%). 
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3. A nyelv középső részének artikulációjára jellemző az у magán-
hangzó, a j és a k', g', ch' megléte. 

4. A nyelv hátsó részének artikulációja a kemény mássalhangzók bősé-
gében (70%-ig) és a kemény 1 képzésében jut kifejezésre. 

5. A magánhangzók ejtésekor az orrüreg nem rezonál. 
6. A diafragma lökései nem egyenlő erejűek, ezért a hangsúly erősségi, 

ami magával vonja a magánhangzók redukcióját. 

II. Az orosz nyelv morfológiai rendszerére jellemző: 

1. A szóformák képzési módja, ami csak aff ixumok útján, vagy a tő-
flexió affixumokkal való ellátásában jut kifejezésre. 

2. A szóragozás (declinatio — coniugatio) nagy lehetősége, ami a formák 
— a többi indoeurópai nyelvhez viszonyított — nagy számban jut ki-
fejezésre. 

3. Az igealakok sajátságai. 
4. Az igeaspektusok megléte. 

III. Az orosz nyelv szintaktikai sajátságait a következők jellemzik: 

1. A szavak közötti viszonyokat a declinatio és coniugatio különféle 
formáival, vagy ezeknek segédszókkal való kapcsolatával fejezi ki. 

2. Előfordulhat olyan eset is, amikor a szavak közötti kapcsolatok 
a declinatiós és coniugatiós formák, valamint a segédszák kiiktatásával is 
kifejezhetők. Ez a mód az oroszban viszonylag ritka. A szószerkezetek 
összekapcsolásának csupán 30 százalékát teszi ki. 

Peterson e megjegyzései az orosz nyelv rendszeréről is figyelmet érde-
melnek, mert a forma és funkció egységének szempontjából vizsgálják az 
orosz nyelvet. 

8. Peterson tankönyvének kiemelkedő vonása a modernség. A nyelv 
meghatározásánál és jellemzésénél F. de Saussure megállapításait olvas-
hatjuk. A genfi nyelvész nyelvszemlélete Peterson nyelvről vallott felfogá-
sának alapjait képezi. A kérdés tudománytörténeti érdekessége, hogy 
Saussure tanításainak ismertetése és felhasználása a szovjet nyelvtudo-
mány e korszakában nem ütközött nehézségekbe. Ezt támasztja alá az is, 
hogy Saussure főművét ezekben az években oroszra is lefordították. Ugyan-
csak a korszerűség nyilvánul meg Sapir tipológiai osztályozásának részletes 
ismertetésében. De találkozunk itt más nevekkel: W. Wundt a nyelv ere-
detéről szóló nézetek bírálatában fordul elő. A. Meillet megállapításait az 
összehasonlító történeti nyelvtudomány módszereinek és feladatainak meg-
határozásánál ismerteti a szerző. 

Peterson arra is gondosan ügyel, hogy az orosz nyelvtudomány ered-
ményeit mindenkor bekapcsolja az európai és az egyetemes nyelvtudo-
mány fejlődésvonalába. Ezzel magyarázható az orosz nyelvészeti iskolák, 
elsősorban a moszkvai, eredményeinek felsorolása, az oroszországi nyel-
vészet és az egyetemes nyelvészet fejlődése közötti párhuzamok megraj-
zolása. 
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Peterson rámutat az egyes nyelvtudományi problémák megoldásának 
és megközelítésének hiányosságaira. Ez a kritikai hangnem különösen az 
egyes nyelvészeti disciplinák történetének és problémáinak tárgyalásakor 
jut kifejezésre. így többek között utal a szemasziológia kérdéseinek, a szó 
definíciójának nehézségeire. Érdekes az a megállapítása, hogy a hang vál-
tozások okaira adott magyarázatok, amelyek a hangváltozások okait a jó-
hangzásban, a kényelemre és a beszéd ökonómiájára való törekvésben lát-
ják, nem kielégítőek, mert figyelmen kívül hagyják a nyelv szociális jel-
legét. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a kényelemre való 
törekvést, kissé megváltoztatott terminológiával „a munkaenergia gazda-
ságosságára való törekvéssel" még olyan kiváló nyelvészek is elfogadták, 
mint J. D. Polivanov [11]. E felfogással szemben hangsúlyozza Peterson 
azt, hogy az új hang képzése nem mindig kíván kevesebb energiát, mint 
az. amelynek a helyén megjelent, és utal az ú j felnémet diftongizációra, 
vagy a szláv palatalizációra. Itt a kevésbé bonyolult artikulációjú hangokat 
bonyolultabb artikulációjúak váltották fel. Ezért ezt a magyarázó elvet 
nem fogadják el. A hangváltozás okainak kutatását a jövő nyelvtudománya 
feladatának tart ja. Peterson élénk érdeklődést mutatott a nyelvtudomány 
új problémái iránt. így Fortunatov nyomán hangsúlyozta a nyelvkeveredés 
jelenségeinek a fontosságát függetlenül attól, hogy a nyelv függőleges vagy 
vízszintes tagozódása szerinti dialektusok keveredéséről van-e szó. E jelen-
ség törvényszerűségeinek tanulmányozásától több nyelvészeti probléma 
megoldását várta. 

Hangsúlyozta, hogy a nyelvtudomány problémái között vannak olya-
nok, amelyeket a múltból örököltünk, de vannak olyanok, amelyeket a mo-
dern körülmények támasztottak. Ezek egy központi kérdéskomplexum: 
a nyelvszociológia körül csoportosulnak. A nyelvszociológia probléma-
köréből kiemel két kérdést, a) nyelv hatását a társadalomra és b) a szo-
ciális faktorok hatását a nyelvi változásokra. Hogy a nyelvszociológiai vizs-
gálatok milyen fontosak és aktuálisak napjainkban is, bizonyítja, hogy 
a Szovjetunióban 1967-ben jelent meg az első nyelvszociológiai felmérés. 
Az orosz nyelv és a szovjet társadalom (Moszkva, 1967). c. sorozat azokat 
a változásokat ír ja le és rögzíti, amelyeken az orosz nyelv rendszere a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom óta eltelt 50 év alatt átment. 

A nyelvtudomány jövendő feladatának 'tekinti a szemasziológiai prob-
lémák megoldását. 

Módszertani szempontból jelentősnek tart juk, hogy Peterson a mai 
orosz nyelv rendszerének leírásánál már általános nyelvészeti tankönyvé-
ben nagy súlyt helyez a nyelvstatisztikai vizsgálatokra. A nyelvi rendszer 
szinkron leírásánál e statisztikai mutatók fe l tárhat ják a -nyelvi jelek között 
meglevő, eddig ismeretlen összefüggéseket. A nyelvstatisztika adatainak 
felhasználása a mai orosz nyelv jelenségeivel kapcsolatban szintén hosszú 
ideig váratott magára. Legjelentősebb modern alkalmazása az orosz nyelvre 
szintén a már említett Az orosz nyelv és a szovjet társadalom c. sorozat-
ban valósult meg. A nyelvstatisztika alkalmazása úgy értelmezhető, mint 
Peterson olyan törekvése, hogy a nyelvi rendszer leírását minél egzak-
tabbá, egyértelművé tegye. A statisztikai számítások a jeles nyelvész mai 
orosz nyelvvel foglalkozó műveiben még jelentősebb és nagyobb szerepet 
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kaptak. Itt említjük meg, hogy JE. D. Polivánovval A Társadalomtudomá-
nyok Kutatóintézetének Orosz Egyesületében (oroszul Ранион) közös elő-
adásban számoltak be a nyelv hangstatisztikai leírásának módszereiről. 

9. Peterson a nyelvtudomány alapvető módszerének tartotta az össze-
hasonlító történeti módszert. A. Meillet nyomán felhívta a figyelmet e 
módszer alkalmazásának követelményeire. 

Az összehasonlító módszer alkalmazásának a következő területeit je-
lölte ki: 

1. A nyelv szinkrón jellegű leírása. 
2. A nyelv története. 
3. A nyelvrokonság megállapítása. 
4. Az alapnyelv rekonstrukciója. 
5. Az alapnyelven beszélők kultúrfokának meghatározása. 
6. A nyelv létezése általános feltételeinek megállapítása. 

Különös hangsúlyt kapott itt a nyelvek összehasonlításának helyes 
módszere: a hangtörvények, a morfológiai megfelelések szigorú alkalma-
zása. Ez nagyon aktuális követelmény volt 1928-ban. Ugyanis éppen 1928-
ban jelent meg az „új nyelvelmélet összefoglalása, Jafeti ta elmélet c. 
alatt. Itt dolgozta ki Marr a négy elemről szóló elméletét, amelynek 
hiányosságait csak az összehasonlító történeti nyelvészet módszereiben jár-
tas kutatók tudták észrevenni. Az összehasonlító-történeti módszer elvei-
nek helyes alkalmazása az előretörő marrizmus tévedései ellen vértezte 
fel a szovjet nyelvészek felnövekvő ú j nemzedékét. Ugyanakkor hozzá-
járult a marxista nyelvtudomány kialakításához is, amelynek alapvető 
módszere az összehasonlító történeti módszer. 

10. Figyelmet érdemel M. N. Peterson mondattani koncepciója is. 
Ezért röviden át tekint jük mondattani rendszerét és annak fejlődését. 

Peterson a logikai mondattannal szemben a formális mondattan híve. 
Koncepciója kiinduló pontjául J. Ries és Fortunatov eredményeire támasz-
kodott. J. Ries a mondattan helyébe e szószerkezettant tette [12]. Mivel 
a mondat is szószerkezet, a mondattan is feloldódik nála a szószerkezettan-
ban. Hasonló eredményre jutott Riestől függetlenül F. F. Fortunatov is. 
A moszkvai nyelvészeti iskola megalapítója a szószerkezetet a következő-
képpen határozta meg: 

„Szószerkezetnek a beszédben azt a jelentés szerinti egészet nevezem, 
amelyet egy teljes szó (nem particula) más teljes szóval való összekapcso-
lása hoz létre. Azokban az esetekben, amikor a szószerkezet teljes mondat 
a beszédben, a gondolat egyik tárgyának a másikhoz való viszonya a pszi-
chológiai ítéletben nyilvánul meg, amely ebben a szószerkezetben, mint 
teljes mondatban jut kifejezésre" [13]. ,,A befejezett szószerkezetben egy 
szó úgy kapcsolódik össze a másikkal, mint az ítélet egy része az ítélet 
másik részével; azaz a befejezett szószerkezet teljes mondat." Fortunatov 
szerint a mondat akkor jön létre, ha a befejezett szószerkezet egyúttal 
pszichológiai ítéletet fejez ki. 
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Peterson úgy fejlesztette tovább Fortunatov mondatdefinícióját és 
úgy akarta meghatározni a mondatot, hogy abból kiszűrjön minden nem 
nyelvi, azaz logikai és pszichológiai elemet. Ezért a mondat olyan meg-
határozását tűzte ki célul, amely csak a nyelvből magyarázza a mondatot. 
Ez a meghatározás a nyelvi formából indul ki. Üj mondattani koncepcióját 
Az orosz nyelv mondattanának vázlata című művében fej tet te ki. Ebben 
a könyvében a fortunátovi mondatmeghatározásból megtartotta, illetve 
következetesen végigvitte azt a gondolatot, hogy a mondat szószerkezet. 
Itt a szerző megnyilatkozása döntő fontosságú. Orosz mondattanának azo-
kat a megállapításait emeljük itt ki, amelyek a mondattan általános elmé-
lete szempontjából újszerűek és jellegzetesek. A mondatot a szerző így 
határozza meg: .,Mondat lehet egyes szó is, szószerkezet is és a szószerke-
zetek összekapcsolása is . . . a mondat ily módon valami változékony. Azon-
ban függetlenül változékonyságától, a mondatnak van egy állandó tulaj-
donsága: az intonáció . . . Az intonáció a mondatnak annyira lényeges tulaj-
donsága, hogy nem habozok úgy meghatározni a mondatot, mint intonáció 
által alkotott egységet, vagy rövidebben, mint intonációs egységet. A mon-
dat funkciója a pszichológiai ítélet kifejezése" [15]. 

2. A mondattan meghatározása: ,.A mondattant úgy kell meghatározni, 
mint a szószerkezetekről szóló tanítást. A mondattanban csak olyan mon-
datokról lehet szó, amelyek szószerkezetek; a mondat-szókat a morfológiá-
ban kell vizsgálni" [16]. 

3. Főmondat és mellékmondat viszonya: Peterson megállapítja, hogy 
a mondatok tanulmányozásának e kérdésében az objektív kritériumok 
nem vezetnek a kívánt eredményhez: ,,Nem adnak lehetőséget arra, hogy 
megkülönböztessük a tőmondatot a mellékmondattól. Ezt úgy lehet magya-
rázni, hogy nincs közöttük objektív különbség, következésképpen nem 
kell megőrizni a mondattan-elmélet ezen örökségét" [17]. 

4. Az alárendelésről és mellérendelésről ezt olvashatjuk: ,,A szintaxis 
mint a szószerkezet tana szempontjából a parataxis és hipotaxis problé-
máját nagyon könnyen lehet megoldani, legjobb azt mondani, hogy a prob-
léma nem létezik. Ebben a szintaxisban csak a szószerkezet összekapcso-
lásának módjáról és funkciójáról lehet szó" [18]. Az összetett mondat he-
lyett tehát a szószerkezet összekapcsolásáról kell beszélni. 

11. Petersonnak — e hagyományos mondattannal ellenkező -— meg-
lepő rendszere a szószerkezetek tanáról szóló elmélet következetes kifejtése 
és továbbfejlesztése. Ez kísérlet arra, hogy a mondatot a nyelvi tényekből, 
más szempontok kizárásával magyarázza. Azonban ez a mondattani rend-
szer nemcsak követőkre, de bírálatra is talált. V. V. Vinogradov elmés és 
szellemes véleménye szerint a mondat nélküli mondattan elvesztette belső 
támaszát. Olyan mondattanná vált, amelyben csak az összekapcsolás mód-
szereit és magát az összekapcsolt anyagot osztályozták. A. J. Ries és For-
tunatov elméletéből született petersoni mondattan igen messze került 
a fortunátovi és riesi koncepciótól [19]. 

Peterson nagy érdeme, hogy mondattani rendszere sajátosságainak 
felvázolására gazdag statisztikai vizsgálatokat végzett az orosz irodalmi 
nyelv anyagán. Különösen fontosak M. Ju. Lermontov nyelvének mondat-
tanával foglalkozó kutatásai. így jellemezhetnénk Peterson mondattani 
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kutatásainak első szakaszát. A megalkotott elmélet belső ellentmondásait 
őmaga is érezte. Ezért kísérelte meg a szószerkezeten alapuló mondattant 
kibékíteni a hagyományos nézetekkel. Ez a törekvés jellemzi mondattani 
nézetei fejlődésének második szakaszát. Ezt legjobban Előadások a mai 
orosz irodalmi nyelvből c. műve tükrözi, amelyet 1941-ben adott ki. 

Érdemes összehasonlítani e könyvében kifej tet t nézeteit azzal az elmé-
lettel, amit 1923-ban dolgozott ki. Figyelmet érdemelnék itt a következő 
megállapításai: 

1. A mondat definíciója, amelyet így fe j t ki : „Szó vagy szószerkezet, 
amely befejezett értelmi és intonációs egészet képvisel" [20]. 

2. A mondattan meghatározása így hangzik: ,,A mondattan a mondat-
ban levő szószerkezetekről szóló tanítás" [21]. 

3. Főmondat és mellékmondat viszonya. Elismeri, hogy van egyszerű 
és összetett mondat [22]. 

4. Alárendelés és mellérendelés kérdése. Elfogadja a mellérendelést 
és alárendelést. A mellérendelés kritériumának azt tar t ja , hogy ezek eseté-
ben az összekapcsolt szószerkezetekben abszolút idő van. Az alárendelés 
esetén viszont alapvető kri tér ium a relatív idő [23]. 

Bár Peterson mondat tani elvei működéséneik második periódusában 
lényegesen különböznek az első korszak merész nézeteitől, fontos fejezetet 
képviselnek a szovjet nyelvtudomány fejlődésében. Mondattani munkássá-
gának összefoglalásaként megemlít jük következő pozitívumait: 

1. Harcolt a tradicionális, megmerevedett mondattani koncepciók 
ellen. 

2. Üj megoldások lehetőségeire mutatot t rá. 
3. Kidolgozta az orosz szószerkezetek tanát. 
4. Eredményeit statisztikai módszerekkel igazolta. 
5. Közvetítette a szovjet korszak számára a moszkvai nyelvészeti 

iskola mondattani elméletét. 
12. Meg kell említenünk még M. N. Peterson indoeurópai összehason-

lító nyelvészeti munkásságát is, bár erről jóval kevesebb adat áll rendel-
kezésünkre, mint mondattani elméletéről. 

Amikor F. F. Fortunatov Pétervárra költözött, tanszékét kérésének 
megfelelően, tanítványával, V. K. Porzezinskijjel töltötték be. A jeles, 
lengyel származású nyelvész nemcsak a moszkvai iskola alapítójának álta-
lános nyelvészeti tanításait népszerűsítette, hanem terjesztette Fortunatov 
indoeurópai összehasonlító nyelvészeti eredményeit is. Porzezinskij 1921-
ben hazatért Lengyelországba. Ily módon Peterson maradt a moszkvai egye-
temen az a tudós, aki a moszkvai iskola indoeurópai összehasonlító nyelvé-
szeti eredményeit képviselte. Hasonló széleslátókörű és sokoldalú kompa-
rativista egészen 1927 őszéig, G. V. Iljinszkij megérkezéséig, nem műkö-
dött a húszas években a moszkvai egyetemen. Iljinszkij nyugdíjazása után 
új ra csak Peterson maradt az indoeurópai összehasonlító nyelvtudomány 
képviselője. Több éven keresztül előadta az indoeurópai nyelvek össze-
hasonlító mondattanát, összehasonlító nyelvtanát. Tanított szanszkritot és 
litvánt is. Ezek az előadások kitűntek alaposságúkkal, önálló kérdésfelveté-
sükkel és kérdésmegoldásukkal. N. N. Prokopovic szerint: ,, . . . ezek az elő-
adások fontos láncszemenként szolgáltak a szovjet nyelvészek tudományos-
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teoretikus felkészítésében" [24]. Ezek az évek Peterson számára is nehéz 
periódust jelentettek, mert a marrizmus hívei gyanakvóan és rosszindu-
latúan tekintettek az összehasonlító-történeti nyelvtudomány minden kép-
viselőjére. Ez bizonyos fokú témaváltozást is jelentett a kiváló nyelvész 
számára: előtérbe kerültek az orosz nyelvtannal, főleg mondattannal kap-
csolatos témák. Valószínű, ezékre az évekre gondol Peterson egyik leg-
kiválóbb, kései tanítványa, Vjacs. Vsz. Ivanov, aki úgy emlékezik meg mes-
teréről és tanítójáról, hogy neki köszönhető az, hogy az indoeurópai össze-
hasonlító nyelvészet tradíciója nem szűnt meg a Moszkvai Lomonoszov 
Egyetemen [25]. Nemcsak az összehasonlító nyelvtan, de a klasszika-filo-
lógia is sokat köszönhet e kiváló nyelvésznek. Ugyanis 19404Ő1 kezdődően 
klasszika-filológiai munkásságot is folytat. Előadást tart a görög—latin 
szakosoknak. Nyelvészeti kommentárt állít össze az Iliászhoz, görög és 
latin történeti nyelvtant ad elő. Nagy összehasonlító-történeti műveltségére 
jellemző, hogy jutott ideje arra is, hogy K. A. Gansinával francia nyelv-
tant adjon ki. A marrizmus megszűnése maga után vonta az idős professzor 
tudományos munkásságának megújulását is. 1955-ben jelenik meg A litván 
nyelv vázlata c. hézagptóló műve, amely a leíró hangtan, alaktan és mon-
dattan mellett tartalmazza a litván nyelv történetének vázlatát és a dialek-
tológiai ismeretek elemeit. Külön fejezet foglalkozik a litván nyelv tanul-
mányozásának történetével. A szerző nagy gondot fordított a litván nyelv 
más indoeurópai nyelvekkel, így a többi balti nyelvvel és a szláv nyelvek-
kel való összehasonlítására. A nyelvtant szöveggyűjtemény és szójegyzék 
zárja. A litván nem könnyű nyelv. Peterson ügyesen, jó érzékkel válogatta 
össze azokat az ismereteket, amelyek elégségesek a litván elsajátításához, 
a litván szövegek olvasásához és az összehasonlító nyelvészeti tanulmá-
nyokhoz is. 

13. A moszkvai nyelvészeti iskola e kiváló képviselője munkásságát 
értékelve a következőket mondhatjuk. 

1. Mind általános nyelvészeti rendszerében, mind az indoeurópai ösz-
szehasonlító nyelvtudomány területén Peterson igyekezett átadni az orosz 
nyelvtudomány klasszikusainak, elsősorban F. F. Fortunat óvnak a tudo-
mányos örökségét a szovjet nyelvtudomány számára. Egyúttal igyekezett 
a moszkvai iskola tanításait alkalmazni a nyelvtudomány legújabb köve-
telményeihez is. 

2. Az általános nyelvészet problémáinak tárgyalásakor igyekezett 
a modern európai és egyetemes nyelvészet eredményeit megismertetni 
a fiatal szovjet nyelvészgeneráció tagjaival. 

3. Felhívta a figyelmet az általános nyelvtudomány kialakulóban levő 
új területeire. 

4. Harcolt az elavult mondattani koncepciókkal és egy modern szintaxis 
megteremtésén fáradozott. Ennek eredményeképpen új mondattani kutatá-
sokat inspirált és folytatott. 

5. Átadta a fiatal szovjet nyelvésznemzedéknek az orosz összehasonlító 
történeti nyelvészeti iskola indoeurópai nyelvek terén elért eredményeit 
és ú j szakembereket készített fel e nehéz tudományszak számára. 

6. Szorgalmazta és megvalósította az orosz nyelv vizsgálata során 
a statisztikai módszer alkalmazását. 
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Ja. V. Loja, a szovjet nyelvtudományt jellemezve, hangsúlyozza 
a szovjet nyelvtudományban használt sokféle módszer és többféle irányzat 
meglétét, ami a nyelvtudomány fejlődésének jele. Rámutatott arra is, hogy 
jellemző a nyelv sokoldalú szemlélete és vizsgálata erre a tudományra [26]. 
Ügy gondoljuk, hogy a szovjet nyelvtudomány e pozitív sajátosságainak 
kialakulásában Michail Nikola je vie Petersonnak a tudományos munkássága 
is szerepet játszott. 

В Е Л И К И Е Р У С С К И Е Л И Н Г В И С Т Ы I V . 

М. Н. Петерсон 

Авторами рассматривается лингвистическое наследство выдающегося представителя московской линг-
вистической школы М. II. liuTepL'uLta. Исследуются его общелингвистические взгляды. синтаксическая 
система и работы по сравнительно-историческому языкознанию. 

Подчеркивается значение научной деятельности М. Н. Петерсона для советского языкознания 
Положительные черты научной деятельности авторы видят в следующем 

1 М. Н. Петерсон передал передовые взгляды московской лингвистической школы советскому 
языкознанию, 

2 Развил достижения московской лингвистической школы в соответствии с новыми требованиями 
к науке о языке, 

3. Стремился найти новые методы в научении морфологии и синтаксиса русского языка, 
4. Широко применял статистический метод в научении синтаксической структуры русского языка, 
5 Передал достижение по сравнительно-историческому изучению индоевропейских языков москов-

ской школы новому поколению советских лингвистов 
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V A S Z I L I J A K S Z J O N O V É S E L B E S Z É L É S E I 

DR. HEKLI JÓZSEF 

Vaszilij Akszjonov már a negyedik generációhoz tartozik, s írásaiban 
elsősorban kortásainak szószólója, színes, változatos, nem mindig könnyű 
életükből meríti témáit. Akszjonov akkor kezdett írni, amikor az ,,új 
hullám" már erősen éreztette hatását, vagyis a személyi kultusz felszámo-
lása, a szellemi és kulturális élet demokratizálódása nagyjából már végbe-
ment. A szovjet irodalomban a mindent ünnepire lakkozó törekvések már 
értelmetlenné és feleslegessé váltak, s helyettük a tágabb és merészebb 
társadalomábrázolás igénye került előtérbe. Üj megvilágításban kezdték 
elemezni az egyén és közösség kapcsolatát, esetleges konfliktusait, s az 
eddiginél jóval nagyobb hangsúlyt nyertek az erkölcsi motivációk, s maguk 
a művek tartalmilag bátrabban és szenvedélyesebben tárták fel a jelen 
még meglevő ellentmondásait. Vezérrnitívummá vált művészi igénnyel 
behatolni a kortárs-ember legbensőbb világába, és kendőzés nélkül reális 
képet festeni a valóságról és az emberről. Nemcsak a legfiatalabb nemze-
dék hitvallása volt ez, hanem az idősebb írók is magukévá tették. 

Akszjonov a mai szovjet irodalomban a bátor kísérletezők közé tar-
tozik. Témaválasztása rendkívül változatos és széles skálájú. Stílusa még 
az egyéni hangot keresi, de egyre kiforrottabb. Az író figyelmének közép-
pontjában nemzedékének problémái állnak, s mindaz, amit vele kapcsolat-
ban tapasztalt, illetve átélt. Megvédi nemzedékét, bátran kiáll mellette 
hibáival, erényeivel együtt. Műveiben itt-ott felbukkannak az idősebb 
korosztály képviselői is, tisztelettel ír róluk, hiszen végső soron a fiatalok-
kal együtt közös célért küzdenek. 

„Csodálkozás és tárgyilagosság, mohóság és megismerésvágy jellemzi 
Akszjonov eddigi életművét; és az örökkön úton levő. nyughatatlan, ország-
utakon és kikötőkben, kolhozokban és repülőtereken, sportpályákon és 
munkahelyeken meglesett, a földön és a világűrben vándorló, mindig min-
denkivel szóba elegyedő, olykor fontoskodó, máskor fesztelen, ismét más-
kor félszeg, majd magabiztos hősök tanúsít ják a szerző megfontolt nyug-
talanságát. Vakmerő és körülhatárolt, fantaszta és pontos határait jól — 
talán túl jól — ismerő író Akszjonov, aki azonban az élmény adta hatá-
rokon belül makacsul és körültekintően keresi maga és nemzedéke szere-
pét" [1], Az író — legtöbbször hőseivel együtt — kuta t ja a lehető legjobb 
választ azokra a kérdésekre, amelyeket az élet adott fel, Akszjonov maga is 
a sokszínű, helyenként nagyon is problémás jelen vajúdó képviselője. 
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Ezért majd minden művében a mai i f jú ember áll a középpontban gondjai-
val, reményeivel, illúzióival. Az író a kortársak felfokozott életvágyát, 
permanens, nagyszabású mozgások iránt érzett olthatatlan igényét jut ta t ja 
kifejezésre. Figuráinak néha eltúlzott nyugtalansága mögött azt a termé-
szetes igényt kell látni, hogy nem akarnak lemaradni az élet nyújtot ta 
lehetőségek mögött, mindig mindenben az elsők, az ,,értők" között szeret-
nének lenni. Ez a felfokozott, néha erőltetett tudásszomj, máskor modern-
ségvágy eredményezi azokat a furcsa, néha komikus szituációkat, ame-
lyékbe az író f iatal jai időnként kerülnek. 

A negyvenedik évét taposó író érdekes módon már majd minden 
jelentősebb műfa jban kipróbálta tehetségét. Bár első ismertebb művei re-
gények, mégis mint novellista alkotott művészileg jelentősebbet. Heves 
reagálást váltott ki első igazán színpadra írt darabja is. Akszjonov prózai 
s drámai műveiben egyaránt írói vénáról, finom pszichológiai megfigyelő-
képességről és vérbeli, ízig-vérig mai helyzetek megteremtésének érzéké-
ről tett tanúbizonyságot. 

Műveiben nagyon sok az életrajzi elem, de legtöbbször lehetetlen el-
dönteni. hogy átélt vagy fiktív eseményt ábrázol-e. Az autobiografikus jel-
leg sokszor abban is kifejezésre jut, hogy hősei orvosok, a művészvilág 
képviselői vagy a hivatás és feladatvállalás problémáit kutató mai fiatalok, 
akik nagyjából az íróval egyetemben korosodnak. Néhány művében hősei 
első személyben mesélnek, ilyenkor a közvetlen, primer érzés forrósítja 
fel a történetet, az író szinte kilép hőséből, s nyíltan, leplezetlenül vall ön-
magáról, kortársairól, mindennapi életéről, izgalmas emberi-írói va jú-
dásairól. 

Akszjonov regényei, elbeszélései, sőt színpadi alkotásai is majdnem 
mindig heves vitákat váltottak ki kritikusi és olvasói körökben egyaránt. 
Ez az élénk reagálás elsősorban azt jelenti, hogy az író (közérdeklődést ki-
váltó problémákat vet fel, s jellegzetes írói megoldásai állásfoglalásra, vé-
leménynyilvánításra kényszerítik az irodalmat szenvedélyesen szeretők 
széles táborának képviselőit. Ha egy íróval sokan és sokszor foglalkoznak 
— akár fergeteges viták közepette is —, ez általában jó jel, mert azt jelzi, 
hogy a művész gondolatai tovább élnek és ismételten gondolkodásra ser-
kentenek. 

I. 

Vaszilij "Pavlovics Akszjonov 1932-ben született Kazanyban. Diák-
korában többször megfordult a Távol-Keleten, sőt a középiskola két osztá-
lyát Magadanban végezte, s később mint medikus ott töltötte a gyakorló-
idejét is. A Leningrádi Orvostudományi Egyetem befejezése után a keres-
kedelmi kikötő orvosa lett. Majd az Onyega-tó-parti Voznyeszenszkoje 
község kórházába került. 

Már egyetemista korában foglalkozott írással, és tagja volt az egyik 
nagy leningrádi ifjúsági ház írókörének. Valentyin Katajev fedezte fel, s 
a Junoszty című folyóirat közölte első ízben 1959-ben három novelláját. 
Az 1955-ben alapított Junoszty, mint neve is (ifjúság) jelzi, elsősorban 
a szárnyukat bontogató fiatal íróknak adott publikálási lehetőséget, mint-
egy jóindulatúlag bevezette őket az irodalomba. Ma is sok kezdő író 
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debütál a lapban. Akszjonov a későbbiekben is sokszor közölte ott írásait, 
sőt egy ideig — a 60-as évek közepén — maga is a Junoszty szerkesztő 
bizottságának tagja volt. 

1960-ban jelenít meg első regénye, a Kollégák (Коллеги), amely egy 
csapásra ismertté tette nevét, s a népszerű írók sorába emelte. A regény 
három pályakezdő orvos életén keresztül azt példázza, hogy a fiatalok 
akikor is képesek nagy tetteikre, ha látszólag készületlenek, vagyis nem 
aszkétikusan készülnek feladatukra. Náluk a sokszínűség nem jellemtelen-
ség, a kételkedés még nem hűtlenség. ,.A Kollégákban fiatal orvosok er-
kölcs:. szakmai, politikai vívódását, csontig maró vitáit látjuk, halljuk, 
amelyben egy újszerű értelmiség öntudata kovácsolódik" [2]. A három 
leningrádi doktor friss diplomával a kezében elsősorban Akszjonovra 
hasonlít. Az író mintegy művészien sűrített életrajzot vetített magáról az 
olvasó elé, saját pályakezdését, vajúdó dilemmáit, életfelfogását tágítja 
regénnyé. 

Második rendkívül éles vitákat kiváltó regénye a Csillagos jegy (Звёз-
дный билет) 1961-ben látott napvilágot. A könyv a világszerte agresszíven és 
^ürcsálkodva jelentkező kamaszi lázadásnak, ,,a dühöngök és kócosok" láz-
aullámának szovjet változatát formálja, festi meg, kíméletlenül és szere-
tettel [3]. A Csillagos jegy a 28 éves tudósjelölt gondolatait summázza, aki 
17 éves öccse kapcsán annak nemzedékéről, a moszkvai teenagerekről alkot 
magának véleményt. Szimpátiája teljesen azoké a modern öltözetű, egyé-
nieskedő, sokszor rikítóan hangos gyerekeké, akiket tanulás helyett jobban 
r'onz a kötöttségek nélküli élet. Az író általában rózsaszín szemüvegen ke-
resztül szemléli e „dühöngő fiatalokat", s jellegzetes viselkedésüket. Éppen 
ezért sokan hevesen bírálták az írót. 

A regény igazi mondanivalóját az i f jú tudósjelölt-narrátor fogalmazza 
meg, aki ráébred arra, hogy már nem lehet olyan, mint a sarkában lihegő 
teenager-had, hiszen az előtte tornyosuló, elvégzendő feladataihoz képest 
ő már nem túl fiatal, s a valóraváltás korszaka köszöntött be életébe. 

A Csillagos jegy-bői éppúgy, mint a Kollégák-ból később film is 
készült. 

Ideje, barátom, ideje (Пора, мой друг, нора) ez a puskini sor a címe 
harmadik regényének, amelyet 1964-ben adtak ki. A főhős Valentyin Mar-
vics, a kezdő író keresi önmagát, helyét az életben, közben villódzik egyik 
helyről a másikra, hol buldózeren ül, hol íróasztalnál, máskor a fi lmstábnál 
forgolódik, vagy éppen építkezésen izzad. A színes, rendkívül változatosan 
bonyolított események során Marvics rádöbben arra, hogy eddigi zűrzava-
ros élete céltalan volt, mert összetévesztette a sürgő-forgó, hetykén villogó 
tevékenységet az igazi alkotó élettel. Végül megérti, hogy a becsület, 
a következetesség, a kötelesség azok a morális értékek, amelyek a tartal-
mas élet alapjául szolgálnak. 

Első nagyobb szabású elbeszélése a Marokkói narancsok (Апельсины 
из Марокко ) 1963-ban jelent meg. 1964-ben adták ki válogatott elbeszé-
lés-kötetét Katapult ( Катапульта) címmel. Ezt követték később ú jabb el-
beszélés-gyűjteményei, amelyek közül a legnevezetesebbek Félúton a hold 
felé ( На полпути к луне 1966.) és a Kár, hogy nem volt ott velünk 
(Жаль, что Вас не было с нами 1969.). 
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A Junoszty 1968 3. számában jelent meg egyik — eddig talán leg-
parázsabb vitákat kiváltó — újabb nagylélegzetű elbeszélése, amelynek 
magyarra fordítója az alcímet, Álmokkal és túlzásokkal vegyes történet-et 
( Повесть с преувеличениями и сновидениями) választotta címadónak. Már 
az eredeti cím is, a Felhalmozott tárolóhordók ( Затоваренная бочкотара) 
furcsa összetételével felkeltette az érdeklődést. A mű többszörösen allego-
rizált világa nehezíti a pontos megértést még az anyanyelvűek számára is. 

Egészen ú j oldaláról muta t j a Akszjonovot a Junoszty 1971/8. számá-
ban megjelent rövid novellariportja, az Elbeszélés a kosárlabdacsapatról, 
amely kosárlabdázik (Рассказ о баскетбольной команде, играющей в бас-
кетбол), amely ügyesen kever valódi sport- és publicisztikai elemeket. 

Akszjonov elég jelentős színházi múlttal is rendelkezik. Első színpadi 
sikerét a Kollégák című regényének dramatizált változatával aratta. Az 
első, kimondottan színpadra készült darabja a Mindig kapható ( Всегда в 
продаже ), amelynek premier je 1965 júniusában volt, a moszkvai Szovre-
mennyik színházban. A két részből álló színmű első felvonása egy nagy 
ház lakóinak változatosan zajló életéből ad képet, Jevgenyij Kisztocskinnal 
a középpontban. Az író e f iatal újságíróban összetömöríti az emberi aljas-
ság, cinizmus, felelőtlenség legfőbb jegyeit. Akszjonov szembeállítja Kisz-
tocskinnal a Távol-Keletről becsületes életszemlélettel érkező Treugol-
nyikot. A színpadi mű ket tőjük párbaja. A második felvonás már csak 
bravúros játék, néhol öncélú irodalmi virtuózkodás, az író színes fantáziá-
jának csapongása az első részben felvázolt témákról. 

Legújabb műve Az elektromosság szerelmese (Любовь к электричеству), 
amely a Junoszty 1971/3., 4., 5. számaiban látott napvilágot, a régmúltba 
vezeti az olvasót. A regény krónika egy kiváló és sokrétű ember életútjá-
nak egy részletét tár ja elénk. Ez az ember Leonyid Kraszin, Lenin egyik 
legrégibb harcostársa. Valóban csak életének egy szakaszát mutat ja be a 
regény: diákéveit, a börtönt, az első — orosz forradalom előtti — évek pár t -
munkájá t és főként az 1905-ös forradalom alatti tevékenységét. A műben 
részben történelmi, reális, részben kigondolt hősök tarka sora vonul fel. 
Az emberi viszonylatok is néhol a fantázia szüleményei, máskor meg tör-
ténelmileg pontosak. 

Vaszilij Akszjonov eddigi életútja eléggé érdekes és változatos. Több-
ször megfordult külföldön, többek között Japánban is, s az ott szerzett 
tapasztalatairól érdekes útijegyzeteiben számolt be. Műveinek vezértémái 
azonban kimondottan kortársaihoz s a hazai tájakhoz kötik. 

Egyik kedvenc mondása sok mindent elárul az íróról; az ember megy 
az utcán, utazik a metrón, sorban áll táskájával az önkiszolgáló büfében és 
közben egy pillanatra sem hagyja nyugodni az az érzés, hogy jövendő 
könyvének lapjain jár. Akszjonov miközben mindig újabb jelenségek után 
kutat, régebbi témáit is gyakran újrafogalmazza, nem elégszik meg azzal, 
hogy jól-rosszul ki tudta fejezni önmagát s korát, a „hogyan" kérdése 
ú j ra és ú j ra nyugtalanítja, önmaga emeli az egyébként sem alacsony 
mércéjét. Növekvő írói sikereit az is jelzi, hogy néhány művét több nyelvre 
lefordították már. 
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A továbbiakban — a teljesség igénye nélkül — a novellista Akszjonov 
portréját kíséreljük meg felvázolni, mivel eddigi munkássága alapján el-
beszéléseit tar t juk művészileg leginkább kiforrottaknak és jellemzőknek. 

II. 

Akszjonov elbeszélései a téma megragadásában és művészi kibontásá-
ban. a figurák kevésbé cselekményes jellemzésében és a szerkezeti elemek 
szervesebb, természetesebb egybeillesztésével regényei fölé nőnek. Eseten-
kent novellái a regényeiben már feldolgozott problémákat ú j í tanak fel, de 
míg a szélesen hömpölygő „nagyprózában" hajlamos arra az író, hogy 
belletrisztikus, tisztán szórakoztató jellegű epizódokat sorjáztasson egymás 
után. pusztán azért, hogy a feszült érdeklődést ébren tartsa, addig elbeszé-
léseiben lakonikus, hangsúlyozottan célratörő. S bár novelláiban is gyak-
ran jelen van egy-egy önéletrajzi momentum, a rövid, pontosabban szer-
kesztett műben nem tud szertelenül szétáradni, inkább csak egy futó 
gesztusban vagy szituációban érezzük. 

Elbeszélései mindig nagyon érdekes és komoly témákat érintenek. 
A felvetett problémákat általában nem egysíkúan oldja meg, és figuráiban 
a bennük rejlő többféle morális lehetőséget is felvillantja. Akszjonov tuda-
tosan törekszik arra, hogy a cselekmény ne szorítsa háttérbe a felvetett 
erkölcsi kérdéseket, s ezért egy külsőleg teljesen jelentéktelen esemény 
mögött mély etikai probléma húzódhat meg. 

Ha sorra vesszük Akszjonov novelláit, azonnal szembetűnik, hogy 
amíg első műveiben kategorikus választ keres az emberi lét értelmét bon-
colgató kérdésekre, addig későbbi, érettebb elbeszéléseiben azt ábrázolja, 
hogyan próbálnak hősei kitörni a mindennapok szürke egyhangúságából, 
hogy megtalálják az igényüknek és lelki alkatuknak megfelelő életpályát. 

Akszjonov általában köznapi eseményekről, pillanatnyi történésekről, 
máskor furcsa véletlenekről ír, de mindig az érző és gondolkodó, hibázó, 
majd szebbre törekvő kortárssal a középpontban. A moderség és maiság 
szinte felfokozott szinten van jelen elbeszéléseiben. Az eredetieskedő vagy 
feltűnően különcködő figurákban is az író közvetlenül vagy közvetve a mai 
élet rendkívüli változatosságát akar ja érzékeltetni. E furcsa alakokban is 
van valamilyen etikai forrna, amely felszínre hozható, sőt finomítható. 

Elbeszéléseinek központi hőse a mai fiatal, nagyon gyakran az értel-
miségi if júság képviselője. Kedvenc figurái orvosok, de találunk művei-
ben színészt, mérnököt, munkást, sőt huligánt is, akik döntő többségükben 
nemzedékének képviselői. Ezek a fiatalok arra törekszenek, hogy önállóan 
tájékozódjanak a kor kavargó eseményei között, s megpróbáljanak saját 
véleményt alkotni a valódi és az álértékekről. Az akszjonovi hős egyik 
jellemző vonása, hogy mindig kellő figyelmet szentel az etikai kérdések-
nek. 

Első elbeszéléseiben, mint a Reggeltől estig (С утра до темноты) vagy 
a Másfél orvosi állás ( Полторы врачебных единицы ), még ideális szituá-
ciókat próbált teremteni, amelyekben hősei értékei könnyen lemérhetők 
voltak. Az író hol egyik, hol másik oldalát mutat ta figuráinak, s így bizo-
nyos egysíkúság érződött bennük. Későbbi novelláiban, mint a Sámson és 
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Sámsonná (Самсон и Самсониха) is tanúsítja, elvetette ezt a mesterkélt 
konstrukciót. Az egységesebb, tömörebb ábrázolás lehetőségeit kutatja, s 
hőseit is bonyolultabb közösségi és egyéni problémák elé állítja, a „hogyan 
lehet még másképp is jól" kérdését tartva szemelőtt. 

Míg legelső műveiben még úgy lépett fel Akszjonov, mint nemzedé-
kének szószólója, mintegy védőügyvédje, addig későbbi novelláiban inkább 
már a bírói attitűd dominál. Az író szomorúan konstatálja, hogy egykori 
kortárs-hősei, akik korábban telve voltak egészséges életvággyal és i f júi 
romantikával, hogyan válnak sokszor közömbös nézővé, „rutinos" meg-
szürkült felnőtté. Legutóbbi elbeszéléseiben hangot kap már az az írói 
kétely is, hogy a látszólag sikeres életpályák mögött van-e kellő erkölcsi 
fedezet. Akszjanov már nem biztos abban, hogy az élet produkálta minden 
kérdésre lehet-e egyszerű és egyértelmű választ adni. Mind gyakrabban 
átsüt az elbeszélések szövetén az író szomorú tanácstalansága. 

1962-ben a Voproszi Literatur! c. folyóirat körkérdésére ezt a választ 
adta az író: „Továbbra is érdekel a mai fiatalság jelleméinek alakulása, de 
az utóbbi időben különösen vonz annak a folyamatnak az ábrázolása is, 
amely végbemegy a már érett emberek leikében." Az előbbit jól példázzák 
az olasz elbeszélései, mint a Félúton а hold felé ( На полпути к луне ), az 
Apu olvasd össze (Папа, сложи!) és a Környezetváltozás (Перемена образа 
жизни), az utóbbit legsikeresebben A vadóc (Дикой) fejezi ki. 

A Félúton a hold jelé főhőse Kirpicsenkó, a dolgos, egyszerű, de mű-
veletlen fiú, aki éppen szabadságra utazik. Örül, mikor egyik munkatársa, 
Banyin, Habarovszkba invitálja egy kis pikáns kalandra. Amint látja, hogy 
Banyin húgának kegyeit komolyabb következmények nélkül tovább nem 
élvezheti, kereket old, s felül a moszkvai járatra. A repülőn megtetszik 
neki Tánya, a szemrevaló stewardess, szerelem ébred benne, s a kedves 
lánnyal való találkozás reményében egész szabadságát azzal tölti, hogy 
Moszkva és Habarovszk között utazgat. Csak a legutolsó napon látja meg 
ismát Tatyjánát, mikor pénze már elfogyott, s indult vissza munkahelyére. 
TJtközben azon morfondírozott, hogy a stewardess kedvéért tett utazgatá-
sokkal már félúton lenne a hold felé. 

Valerij Kirpicsenkó, a fiatal „belevaló" sofőr, bár már több helyen 
dolgozott, sokat látott és tapasztalt, mindig csak az élet sikamlós felületén 
cikázott. Nincsenek komolyabb igényei, kielégíti a munka utáni könnyű 
fejsúlyú szórakozás. A durva, műveletlen, testi erejében bízó „ki, ha én 
nem" legények típusából való, akit a hirtelen jött érzelem váratlanul meg-
fogott. A Tányával történt találkozás kibillentette hetyke egyensúlyából, 
az élet másképpen kezdett vibrálni körülötte, mint azelőtt szokott. Meg-
próbált gondolkodni, amit ezelőtt meg sem kísérelt, s öntudatlanul is egy 
másfaj ta élet igénye ébredt benne. 

Az író a csábításoknak továbbra is kitett Kirpicsenkóban meg tudja 
láttatni azokat az ú j vonásokat, amelyek a váratlanul rátört szerelem 
hatása alatt sarjadzottak ki. Akszjonov csak a megszokott, s a szabadsága 
kezdetén remélt szituációkat ismételgeti hőse számára, aki egyre inkább 
menekül a ráváró, sokatígérő „kiruccanások" elől, hogy teljesen új érzel-
mének, s a szeretett lány megtalálásának szentelhesse veszedelmesen fo-
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gyatkozó szabad idejét. Ezzel a módszerrel érzékelteti fine.nan az író 
a fiatalemberben felbuzgó újszerű vágyat. 

Akszjonov fő figyelme Kirpicsenkóra összpontosul, s a többi figurát, 
köztük Tányát is csak annyira szerepelteti, amennyire a főhős m. ti válása 
ezt megkívánja. Éppen ezért néhány szovjet kritikus azon a véleményen 
van, hogy a fiatal sofőr hirtelen megváltozása művészileg nem egészen 
megalapozott, hiszen a lányt alig ismerte, csak felvillant előtte, s a s tewar-
dessről is alig tudunk meg valamit. 

Az elbeszélés lendületes sodrású történetével, tipikusan mai hősével 
mindenképpen figyelmet érdemel. Az ide-oda utazgatás, amelynek mate-
matikai összegével a főhős már félúton lenne a hold felé, jelképes értelmű. 
Egy olyan nemzedékről beszél, amely már sok rossz szokását levetkőzte, 
s megtette a félutat a szputnyik-korszak felé. 

„Az író maga is szinte ars poetica-szerűen vállalja, hogy a mai élet 
sztereotip szinterein — büfében, stadionok lelátóan, könyvtárakban — 
folyó beszélgetéseknek valóságos magnetofon-szalagja legyen. Az Apu 
olvasd össze nem utolsósorban erről az oldaláról is figyelmet érdemel, 
érdemes megfigyelni, hogyan sorakoznak Akszjonovnál is, másoknál is, 
egymás mellé a hétköznapi élet tárgyi elemei: a sör- és cigarettamárkák, 
népszerű filmcímek, közös élményt nyújtó események." [4] 

Az Apu olvasd össze Szergej nek, a hajdan nagy reményekre jogosító 
futballistának egy vasárnapját meséli el. A fiú korán nősült, kislánya Olgc. 
6 éves. Szergej már barátai között sem érzi olyan jól magát, mint régebben. 
E vasárnapon, miközben Olgával sétálgat, először hasít belé a gondolat, 
hogy tovább kellett volna tanulnia, lépést tartani a tudományos fokozatra 
készülő feleségével. Ekkor döbben rá elmulasztott lehetőségeire, a félté-
kenység is belemar, hirtelen elbizonytalanodik. Életét kuszáltnak, elhibá-
zottnak érzi, nem kívánkozik már barátai után sem a stadionba. 

A mű főhőse, a harmincadik évéből kilépő esztergályos, aki a körül-
mények sajátos összejátszása folytán váratlanul megérti, hogy sok minden 
fontosat és nemeset elszalasztott életéből. Rájön arra, hogy nem lehet 
a végletekig a barátokkal iszogatni, s időt űzve diskurálni, hanem változni, 
alakulni kell az élet szabta fokozódó igényekkel egyetemben. Eddig mes-
terségesen elzárkózott az élet azon tényei elől, amelyek nagyobb izgalmak-
kal járhatnak, s többet vagy mást követelhettek volna tőle. Régi, kedves, 
sikerrel teli élményeiből élt, de az ominózus vasárnap, a külső szemlélő 
számára talán jelentéktelennek: tűnő, de számára nagyon is fontos ese-
ményei felizgatják, s eddigi langyos, izgalommentes, mesterségesen védett 
élete összeomlik. Míg a Félúton a hold felé hősének, Valerij Kirpicsenkó-
nak, pálfordulását a rázúdult szerelem, a boldogság lehetőségének váratlan 
felvillanása motiválja, addág Szergejnél ugyanezt a hatást az váltja ki, 
hogy hirtelen megérzi, milyen ingatag és múlékony mindaz, amit eddig 
öröknek hitt: a családja, a munkája, a barátai, a lelki nyugalma, hite 
abban, hogy ami történik, az úgy jó, ahogy van. Véget ért az ifjúság gond-
talansága, lezárult egy korszak, és az élet nekiszegzi a kegyetlen kérdést: 
És aztán mi lesz? Persze el lehet odázni a választ, meg lehet nyugtatni 
egy időre a felizgatott lelkeket, lehet hazudni önmagunknak, ahogy 
Szergej és Kirpicsenkó is teszi. De a kérdés ott ég a szívükben és kínozza 

235 



őket. És ebben a helyzetben a harmincéves, hetyke akszjonovi hősök, ezek 
a sok mindent látott f iúk gyengének bizonyulnak. Az író nam ítéli el 
őket, hanem erkölcsi lehetőségeiket kutat ja , s azt, mennyiben korlátozottak 
ezek a lehetőségek, és mennyire függ az egyén akaratától a változtatás 
vagy a változás. 

Objektíve ítélve, a f igurák lehetőségei korlátozottak, mindez azonban 
nem mond ellent annak, hogy a jellemek adott helyzetben mégis tipikusak 
lehetnek. Az egészséges életfelfogás elvetése nem csupán egyedi jelenség 
lehet. Hiánya oda vezethet, hogy a cselekedet már nem belső motivációból 
fakad. A véletlen hatás véletlen cselekvést eredményezhet. Akszjonov 
arra törekszik, hogy e jelenség pszichológiai realitását elemezze, hogy rá-
irányítsa az olvasó figyelmét. 

Kellemes, helyenként franciás hangvételű történetet rajzol Akszjonov 
a Környezetváltozás c. elbeszélésében. A fiatal tervezőmérnök, Grisa, éle-
téből ragad ki pár jelentős mozzanatot, aki az év fáradalmait piheni ki 
Gagrában, egyúttal Vera elől szökik, akit érzése szerint már régen fele-
ségül kellett volna vennie. A lány utána megy, majd egy hangulatos este 
után Grisa ismét menekülni próbál „végzete" elől, de Vera utoléri, és 
maradnak. 

Ez az elbeszélés is egy fontos döntés előtt álló i f jú embert állít a kö-
zéppontba, aki érzi, hogy cselekednie kell, mégis ösztönszerűleg húzódik 
a végső lépés megtételétől. Ez a téma gyakori és közismert, s a világiro-
dalomban számos szellemes tálalásban élvezhettük már. Akszjo-nov azt a 
pillanatot ragadja meg, s ábrázolja kellő művészi hitellel, amikor a mérnök 
érzi, sőt tudja, hogy ideje megnősülni, mégis előző megrögzött életformáját 
féltve, s kételkedve a lassan tovább m á r nem húzható döntése helyességé-
ben, megpróbál ú j ra s ú j r a haladékot (kapni. Az író pár kiragadott, mozaik-
szerű képben élvezetesen állítja elénk a vajúdó férf i f iguráját . 

Akszjonov egyik legremekebb írásának A vadóc-ot tar t ják (megjelent 
,,Jeszke" címmel is), amelynek súlyos kérdései csak közvetve tartoznak 
nemzedékéhez. Rendkívül figyelemre méltó, hogy éppen a fiatalok iro-
dalmi szószólója eleveníti fel azoikat ilyen kitűnő átélő erővel. 

Az elbeszélés főhőse Pável Zbajkov, aki több évtizedes távollét után 
hazalátogat szülőfalujába. 64 éves múlt, és az eltelt időszakba minden 
belezsúfolódott, amit egy, az életből a lehető legnagyobb részt vállaló 
ember átélhetett. A faluban ú j ra találkozik egykori iskolatársával, 
,,Vadóc"-cal, aki most éppúgy mint gyermekkorában, elzárkózik az élettől, 
az emberektől, csak tétován szemlélődik és furcsa „örökmozgó" masinát 
fabrikál. Zbajkov mindezt ismételten látva, végigmereng viharos életén. 
„Megrázkódtam, amint egy pillanatra a helyébe képzeltem magam. Ha 
akkor nem megyek el puskával a kezemben a faluból, ha nem hánykó-
dom kiütéses tífuszban, nem szónokolok emelvényekről, nem járok Ford-
kocsin, ha nem nősültem volna háromszor, ha nem vertek volna az NKVD 
nyomozói, ha nem fagyoskodtam volna a fákitermelésen, ha nem az én 
hatvannégy évemet éltem volna, hanem itt ülök esténként figyelve a fel-
hők vonulását, az eltéved járókelőket, meg a hazatérő jószágot! . . . Hogyha 
az életemet nem az eszmének, hanem csak afféle szemlélődésnek szente-
lem! Nem, nem, bocsássanak meg! Természetesen mindenki a maga életét 
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éli, de nekem az enyém, nekem az én életem kellett, a mindig lángoló 
élet." [5] 

Az író a kétfaj ta életszemléletet veti össze; a mindig harcoló, mindent 
vállaló, a szebb holnapért merészen kockáztató, az elbukásban is az ú j r a -
kezdést álmodó életfelfogást állítja szembe a passzív szemlélődéssel, a meg-
bújó kisszerűséggel. Akszjonov egyértelműen dönt Zbajkov életszemlélete 
mellett. 

A főhős életéből csak a hazafelé utazást és a falujában töltött rövid 
időt ábrázolja közvetlenül az író, a regényes múlt főbb állomásai csak fel-
felvillannak a megfáradt Zbajkov tudatában. Emlékeiben elmerengve ú j r a -
éli egykori felemelően veszedelmes s mégis egész életét bearanyozó törté-
néseket. Sikert és bukást összevetve elégedett életével, s bármikor kész 
lenne ugyanúgy újrakezdeni. Ez ritkán adatik meg az embernek. 

Sok szép részlet, ügyesen megkomponált kép van az elbeszélésben, 
talán a szutykos marhavagonban, eltetvesedett harcosok (köztük Zbajkov 
is) között utazó szép katonalány rajza a legremekebb, aki míg a katonák 
szunnyadnak, óvatosan és szemérmesen tetvészkedik, báj t és durvaságot, 
erotikát és nőiességet olvasztva eggyé. A vadóc a téma megragadásával 
a főhős at t i tűdjét kidomborító mozzanatok művészi összeillesztésével, gör-
dülékeny nyelvezetével kétségkívül Akszjonov írói tehetségét bizonyítja. 

A vadóc-ban s más elbeszéléseiben, mint a Győzelem (Победа) vagy 
a Kosárlabda szerelmesei (Любителям баскетбола) egyre gyakrabban szere-
pelnek fantasztikus epizódok beágyazva a teljesen valós, életszerű kör-
nyezetbe. Az író mintegy kevesli a reális ábrázolásmód lehetőségeit, és 
ezért a fantaszikumok segítségével hőseit egy kigondolt szituációban is 
tovább vizsgálja, s éppen az abszurd ötletek segítségével próbál kulcsot 
találni jellemükhöz. Ez a módszer nem új a világirodalomban, példák 
hosszú sorát lehetne említeni Apuleius Arany szamaráétól egészen Bulga-
kov A mester és Margaritá-jáig. Akszjonov is nagyon ügyesen kísérletezik 
e módszerrel. 

A modern, asszociációs szerkesztés szellemes megoldásával próbál-
kozik az író a Győzelem c. írásában. A vonaton a nagymester sakkjátsz-
mába kezd G. O.-val, aki felismerte a bajnokot. G. O. agresszív nyerni-
akarása, óriási becsvágya különös képzettársításokra készteti a mestert. 
A sokktáblát szinte az életbe helyezi és a figurák mozgásában víziókat lát, 
életének korábbi sorsdöntő pillanatait. Az apai ház, a szerelem, a háborús 
évek elevenednek meg előtte. A reminiszcenciákban elmerengő mester 
veszít a dilettánssal szemben. 

Az elbeszélés jelképes értelmű. A sakktábla 64 fehér-fekete kockája 
az életet szimbolizálja, amelyben a jó és a rossz örökös harcban áll. A mes-
ter, aki a jót, a nemeset képviseli, elmereng, nem figyel, s ez elég ahhoz, 
hogy G. О. a rossz, az aljas szimbóluma, azonnal támadjon és felülkere-
kedjen. A jó és rossz allegorikus szembeállítása további asszociációk forrá-
sává válik, egészen a legmerészebb áttételekig. 

Akszjonov eddigi munkásságában szinte egyedülálló helyet foglal el 
az Álmokkal és túlzásokkal vegyes történet című nagyszabású novellája, 
amely talán már túl is növi e műfa j kereteit. A mű röviden ekkép foglal-
ható össze; Vlagyimir Tyeleszkopov, a jókedélyű sofőr a városba indult, 
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hogy visszaszállítsa az üres hordókat. Alkalmi úti társakat is visz magával, 
Gleb Susztyikovot, a bohém tengíT^szt, Afanaszjevics Drozsinyint, a vá-
lasztékosan öltözködő, kis latin-amc ti ai ország „Haligália" tudós szakér-
tőjét, az öreg Mocsenkint, az örök ,.ÍJ. ielentgetőt" és Irina Szeleznyova 
tanárnőt, aki üdülni készül, hogy az unaiirias vidéki élet után végre vérbeli 
tengerparti kalandokban kamatoztassa szvrségét. A teherautó utasai út-
közben fantasztikus eseményekben bovelktJő álmokat látnák, amelyek 
áttételesen valamiféle kapcsolatban vannak a hősök előző életével. Az 
álmokban van egy közös vonás, hogy mindegyikben szerepel a Jó Ember, 
aki vár ja őket. A végén közös álmot látnak, amelyben ismét feltűnik a Jó 
Ember. A fantasztikus és abszurd elemek már jóval korábban is fellelhetők 
voltak Akszjonov műveiben, de ilyen nagy mennyiségben és bonyolult 
kölcsönhatásban először ebben az írásban jelentkeztek. Az író azt akarta 
kifejezni, hogy a közös cél hiánya szétválasztja, elidegeníti az embereket 
egymástól. A hordók mintegy az egyesülés, együvétartozás testet öltött 
szimbólumává válnak, s azt is jelentik, hogy mindazt, ami szükségtelen, 
egoista, rossz az emberben, azt le kell küzdeni, hogy valóban ember legyen. 
Vagyis arról szól a mű — többszörösen allegorizált formában —, hogyan 
szabadulhat meg az egyén a benne levő alantas, hozzá méltatlan tulajdon-
ságoktól, hogyan győzheti le tudata gyengeségeit. Törekedni kell az er-
kölcsi ideál felé, amely a Jó Ember alakjában öltött testet. 

Az elbeszélés tele van finom szatirikus utalásokkal, többek között 
„Haligalia" egyetlen szakértőjének karikírozott megformálása, és groteszk 
fordulatokkal, mint a lezuhant repülőgép teherautóval való vonszolása. 
A fantasztikum és groteszk azonban Akszjonovnál nem ok, hanem követ-
kezmény, nem alapgondolat, hanem annak közvetett megtestesítése. A fan-
tasztikum többségében a szellemi erőfeszítések materializált megjelenítése. 

Az Álmokkal és túlzásokkal vegyes történet az író felfokozott művészi 
erőfeszítései ellenére is, éppen a túlzott szimbolizálás, az allegorikus képek 
sűrített felsorakoztatása következtében itt-ott a mesterkéltség érzését kelti, 
s néha vontatottnak, egyhelyben topogónak tűnik. A jelképek hosszú sora 
helyenként nehezíti az írói gondolatok tökéletes megértését, pontosabb 
interpretálását. 

A novellista Akszjonovról rajzolt korántsem teljes írói képhez feltét-
lenül hozzákívánkozik — ha csak címszerű felsorolásban is — néhány 
olyan jellegzetes és érdekes elbeszélés felemlítése, mint a Kár, hogy nem 
volt ott velünk ( Жаль, что Вас не было с нами ), amely a bohém, állás-
talan színész, Misa Korzinkin, magáratalálását s az életbe való komoly be-
illeszkedését ábrázolja f inom humorral, megértő együttérzéssel, Abramas-
vili, a helybeli huligán (Местный хулиган Абрамашвили), amely a fiatal csó-
nakos első valódi szerelmi kalandját és érzelmi következményeit muta t ja 
be könnyed hangon, s mégis érzékeltetve a fiatal f iúban felikavart lelki 
vihart, vagy Cet, a valóságlakkozc(Маленький Кит, лакировщик действитель-
ности ). amelyben az író egy sejtelmes, megejtendő telefonhívás kapcsán 
ismét allegorikus megoldáshoz folyamodik. 

Nagyon jól példázzák Akszjonov novellaíró művészetének egyes állo-
másait a Háborús uzsonnák ( Завтраки 43-го года ), Katapult (Катапульта) 
és a Meglepetések (Сюрпризы) című elbeszélések is. A téren és a folyón túl 
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(На площади и за рекой) с. novellája életkép a háború utolsó napjáról. 
Bár e szomorú korszak elég távol áll tőle —• akkor még csak 10—13 éves 
volt — mégis a háború elég emlékezetes maradt Akszjonov nemzedéké-
nek is. 

A felsoroltakon kívül Akszjonov még jó néhány elbeszélést alkotott, 
de azok a tematika, az írói megoldások és a művészi ábrázolásmód tekin-
tetében legtöbbször az elemzett művekhez hasonlóak, illetve nagyon közel 
állnak hozzájuk. 

III. 

Akszjonov elbeszéléseinek a középpontjában, bármilyen eseményt, 
színteret is ábrázolnak, mindig izgalmas lelki folyamatok, közismert em-
beri gondok, nehéz döntések vagy éppen boldog pillanatok állnak. A főhőse 
legtöbbször a küzdő, vajúdó, a váratlan eseményektől összekuszált jelen-
ben gyakran bizonytalankodó, máskor magára találó 'kortárs, akinek az 
íróval „azonos a vérképlete". Legtöbbször elkerüli a könnyedebb, happy 
end-es megoldást, s sokszor ott fejezi be novelláit, ahol hőse felismeri 
előbbi életének tévedéseit, magára erőszakolt nemtörődömségének tartha-
tatlanságát és gondolatban már döntött amellett, hogy életén változtatni 
fog. 

Elbeszéléseiben kevés a leírás, a szép jelenetek ismétlődő sorjádzta-
tása, s figurái röviden is csak annyit érintkeznek egymással, amennyit az 
események kibontása feltétlenül megkíván. A tájleírást — amely általában 
az orosz próza egyik ékessége, s a fiatalabb nemzedék tagjai is, főleg Juri j 
Kazakov, művészien alkalmaznak — a minimumra csökkenti. Hősei nem 
gyönyörködnek hosszasan a sokszínű természetben, csak a rohanó városi 
ember szemével nézik. 

Akszjonov nyelve kimondottan modern. Erős mértékben használja az 
if júság körében jelentősen elburjánzott zsargont, sőt sokszor — a ponto-
sabb jellemzés céljából — belesző figurái nyelvébe egészen különleges 
jasszkifejezéseket is. A fura szókapcsolatok néha nehezítik a megértést, de 
feltétlenül élénkítik a cselekményt, színesítik az író stílusát. Akszjonov 
általában nem viszi túlzásba a nyelvi „modernizmusokat". Egykor tréfásan 
azt mondták az íróról, hogy 1963-as írásaiban a 64-es Moszkva nyelvén 
beszél. 

Akszjonov elbeszélései erényeikkel és hibáikkal együtt a modern 
szovjet irodalom tipikus jelenségei. Az akszjonovi novellisztika fejlődése 
nem csupán önmagában érdekes, hanem azért is, mer t lényeges jegyeiben 
tükrözi egy egész nemzedék irodalmát. Kezdetben ennek az irodalomnak 
a hőse, tipikus jelensége a lázadó, elégedetlen fiatal. Ez a tendencia a ké-
sőbbiek folyamán egyre inkább háttérbe szorul és előtérbe kerül az élet 
pozitív alapjainak a ikeresése és igenlése. Természetesen ezt nem lehet 
egységes folyamatnak felfogni, hiszen a fiatalok prózája rendkívül sok-
oldalú és különböző, problematika és stílus úgyszintén eszmei-művészi 
törekvések szempontjából is. 

Vaszilij Akszjonov kétségkívül — hiszen írásaival bizonyította már — 
a negyedik nemzedék egyik nagyon tehetséges és ígéretes képviselője, 
akitől még nagyon sokat várnak olvasók és kritikusok egyaránt. 
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WASILIJ AKSJONOW UND SEINE NOVELLEN 

DR. JOSEF НЕКЫ 

Zusammenfassung 

Wasi l i j Aksjonow ist einer der ta lentvol len und typischen Ver t re ter der sogenann-
ten v ier ten Generat ion. Seine ersten Erzählungen sind im J a h r e 1959 erschienen. 

In dieser Arbei t we rden die bedautens ten und i n t e r e s s a n t e s t e n Novellen von 
Wasil i j Aksjonow aus füh r l i ch analysier t . 

Der Schrif tstel ler h a t seine ers ten Erfolge mit Romanen erreicht wie , ,Коллеги 
und „Звёздный билет . Später hat er noch einen bemerkenswer ten Roman unter 
dem Titel „Нора, мой друг, пора" geschrieben. 

Wasi l i j Aksjonow ist auch als Thea te rd ich te r bekann t . 
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Das wahre, typische Aksjonows-Talent ist in seinen Erzählungen zu beobachten. 
Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit stehen die moralischen Fragen und Wendepunkte 
des Lebens seiner Zeitgenossen. Seine Novellen sind scharf problematisch. Der 
zentrale Held in der Mehrheit seiner Werke ist der junge Mann, der selbständig 
in Mannigfaltigkeit von Situationen und Ereignissen, zwischen wirklichen und 
falschen menschlichen Werten der Welt sich orientieren will, zum Beispiel in No-
vellen „ Н а полпути к луне" , „ П а п а , сложи!" , „Перемена образа ж и з н и " und 
anderen. 

In einigen seiner Erzählungen sind phantastische Elemente parallel mit realis-
tischer Beschreibung zu finden. Dies beweisen die folgenden Erzählungen: „Победа" 
,,Люителям баскетбола" und andere. 

Eine der besten Novellen von Wasili j Aksjonow ist ,,Дикой", in der Schriftsteller 
zwei Leben, zwei Lebensauffassungen vergleichend, einander gegenüberstellt. Der 
Lebenslauf des Haupthelden, der von Schwierigkeiten und Kämpfen erfül l t ist, wird 
von Schriftsteller fü r richtig gehalten. 

Die komplizierteste Novelle von Wasilij Aksjonov ist bisher die „ Затоваренная 
бочкотара," in der die allegorisierte Welt und phantastische Momente dominieren, 
machen es schwierig, dieses Werk zu verstehen und setzen das künstlerische Niveau 
der Novelle etwas herab. 

Die Sprache seiner Novellen ist ganz modern. Der Schriftsteller gebraucht 
manchmal auch sehr seltsame Jargonausdrücke, die hauptsächlich seinen Stil beleben. 

Über Aksjonows Werke entstehen oft heftige Diskussionen, die beweisen, dass 
der begabte und bemerkenswerte Vertreter der sowjetischen Gegenwartsl i teratur 
immer etwas wichtiges und interressantes über seine Zeitgenossen sagen kann. 

Der Schriftsteller steht in der Blüte seiner Schaffenskraf t und der Leser erwartet 
von ihm noch weitere, inhaltsreiche Werke. 

Василий Аксёнов и его рассказы 

Д - Р И О С И Ф Х Е К Л И 

В. А к с ё н о в является талантливым и типичным представителем т. н. четвёртого по-
коления . Е г о вступление в литературу — в самом конце 50-ых годов — произошло 
тогда, когда процесс ликвидации культа личности и его последствий особенно сильно 
влиял на все области ж и з н и . 

П е р в ы е же рассказы В. Аксёнова , вышедшие из печати, привлекли к себе внимание 
читателей тонкими наблюдениями над ж и з н ь ю и судьбами людей того поколения, с 
которым, по словам писателя , у него „одна формула крови" . 

В. А к с ё н о в является автором нескольких очень интересных романов, таких, как 
„Коллеги" , „ З в ё з д н ы й билет" , „Пора , мой друг , пора' , вызвавших в своё время живой 
отклик критиков . 

М о л о д о й писатель проявил свои способности и в драматургии. Д о л г о е время шла 
насцене московского „Современника" его пьеса „Всегда в продаже" . О д н а к о подлинного 
художественного успеха В. Аксёнов добился не столько в романах и в драматических 
произведениях , сколько в рассказах. 

Р а с с к а з ы его остро проблемны. Ц е н т р а л ь н ы й герой большинства аксёновских новелл, 
молодой человек, современник автора , с т р е м я щ и й с я самостоятельно ориентироваться 
в этом большом мире среди многообразия ситуаций, событий, истинных и ложных 
человеческих ценностей. Т а к о в ы р а с с к а з ы : „ Н а полпути к луне", „ П а п а , с л о ж и ! " 
„Перемена образа ж и з н и и другие. 

В более поздних произведениях В. А к с ё н о в а всё чаще п о я в л я ю т с я фантастические 
и абсурдные элементы, соседствуя с реалистическим описанием. В. А к с ё н о в словно 
ощущает недостаточную обозримость реальности и вдруг на крыл"ьях фантастического 
вымысла переносит своих героев в условную ситуацию, где всё становится проявлённым, 
осуществляется невозможное , обретает смысл случайное. Этот приём использован им 
во многих рассказах , в таких, как „ П о б е д а " , „ Л ю б и т е л я м баскетбола ' ' , „ Д и к о й " . 

„ Д и к о й " — один из лучших рассказов В. Аксёнова , в котором на п р о т и в о п о с т а в -

лении двух, совсем несхожих друг с другом судеб он одобряет жизненный путь З б о й -
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нова, полный борьры, страдания , порыва, беспокойства, но в конечном счёте честный 
и человечный. 

Свои излюбленные и типичные темы новеллист раскрывает и в ряде других рас-
сказов: „Катапульта" , „Маленький кит, лакировщик дейсвительности", Местный хулиган 
Абрамашвили" и другие. 

Самое сложное произведение В. Аксёнова „Затоваренная бочкотара", в котором 
слишком аллегоризованный мир и фантастические моменты затрудняют понимание и 
снижают до некоторой степени, жудожественную ценность повести. 

Если в своих романах В. Аксёнов разрешает себе то чисто беллетристические, то 
развлекательные эпизоды, поддерживающие напряженную динамику сюжета, то в рас-
сказах он становится лаконичным, целенаправленным. 

Постоянный интерес к произведениям В. Аксёнова, бурные споры которые развора-
чиваются вокруг них, свидетельствуют о том, что творчество талантливого писателя 
всегда отражает волнующие актуальные проблемы современности. 
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A D A L É K O K A N Y E L V L É L E K T A N T Ö R T É N E T É H E Z 
E R E D M É N Y E I H E Z É S F E L A D A T A I H O Z 

SZABÓ ISTVÁN 

(Közlésre érkezett: 1971. október 17.) 

A hagyományos tudományrendszerek határterületeire eső kérdések 
vizsgálatának és megoldásának igénye, melyet a társadalom fejlődése 
és a tudományos fejlődés diktál, az elmúlt évtizedekben számos ú j tudo-
mányág megszületéséhez vezetett. A természettudományok különböző új 
ágai mellett a társadalomtudományok fejlődése is újabb ágazatokat pro-
dukált. Tárgyának mélyebb megismerése végett a nyelvtudomány is 
kénytelen együttműködni más tudományokkal. Ezen együttműködés ered-
ménye a szociolingvisztika, etnolingvisztika, az antropológiai lingvisztika 
ás a pszicholingvisztika. írásunk I. részében az utóbbi kialakulását tekint-
jük át. A II. részben a lélektan és a nyelvtudomány által közösen meg-
oldott vagy megoldásra váró tudományos kérdések egy részét vázoljuk. 
Végül utalunk röviden a két- és többnyelvűség néhány nyelvlélektani 
problémájára. (Az e cikkben érintett kérdések egy részére későbbi írá-
sainkban visszatérünk.) 

I. 

A pszicholingvisztika az elnevezés történetét, az összefoglalóan „pszi-
cholingvisztikainak" nevezett kutatások kezdetét, illetve az ilyen tárgyú 
kiadványok dátumát véve alapul, mindössze néhány évtizedes múltra te-
kinthet vissza. A terminust N. H. Pronko [1] használta először egy ter je-
delmes cikkében alig két és fél évtizeddel ezelőtt. A pszicholingvisztika 
mint ú j diszciplína létrehozásának eszméje 1951-ben született, amikor 
J. Carroll, az USA cornelli egyeteme társadalomtudományi kuta tás taná-
csának javaslatot tett egy pszicholingvisztikai szeminárium megtartására. 
A szeminárium 6 résztvevője közül hárman, Garrol mellett Ch. E. Osgood 
és T. Sebeok a szeminárium után is tovább munkálkodtak a rendszer ki-
dolgozásán. 1952-ben a fentebb említett tanács égisze alatt nyelvészettel 
és lélektannal foglalkozó speciális bizottságot alakítottak. E bizottság szer-
vezte meg 1953-ban az előzőnél már népesebb 2. pszicholingvisztikai sze-
mináriumot az Indiana állambeli Bloomington városban. Itt történt kísér-
let a pszicholingvisztika tárgyának körülhatárolására, a tudományág el-
méleti megalapozására. Ismertették a szemináriumon a végzett kutatások 
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eredményeit, kijelölték a további feladatokat. A tanácskozás anyagát egy 
kollektív monográfiának nevezhető kötetben tették közzé [2]. A tanul-
mányikötetet kibővítve, az első kiadás óta eltelt 10 év kutatási eredmé-
nyeinek ismertetésével 1964-ben ú j ra kiadták [3]. (írásunkban a további-
akban a második kiadásra hivatkozunk.) A nyevlélektan tárgykörében 
ezután számos tanulmány jelent meg amerikai nyelvpszichológusok tollá-
ból, ezek közül a legfontosabbakra az elméleti kérdések taglalásánál len-
tebb utalunk. E helyen, mivel tudománytörténeti szerepe van. bár egyes 
részei csak közvetett kapcsolatban vannak a szorosabb értelemben vett 
pszicholingvisztikával, a Sol Saporta szerkesztette tanulmánykötetre kell 
még utalnunk [4]. 

A tudományág egyesült államokbeli irányzatával polemizálva, azzal 
ellentétes tudományos koncepciót képviselve fejlődött más országokban 
az ú j diszciplína. A Szovjetunióban O. Sz. Ahmanova [5], N. I. Zsinkin [6]. 
A. A. Leontyev* [7], P. Scsedrovickij [8] és mások munkássága jelzi az ú j 
tudományág térhódítását. Tudományalapító jelentőségű a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Intézete által 1966-ban szer-
vezett pszicholingvisztikai szeminárium. A szeminárium anyagát kollektív 
monográfia formájában adták ki 1968-ban [9]. Franciaországban a 60-as 
évek elején két gyűjteményes kötet tájékoztat az e tárgykörben folyó 
kutatásokról [10]. E. Otto [11] német nyelvpszichológus a szintakszis 
„produktív folyamatait", azaz a mondatalkotás lélektani mechanizmusát 
kezdi tanulmányozni az 50-es években. Honfitársa, F. Kainz [12] a Gestalt-
elméletet igyekszik a nyelvlélektan rangjára emelni. Az NDK-ban a ver-
bális emlékezettel kapcsolatos kutatások vezettek számottevő eredmé-
nyekre [13]. A beszéd- és nyelvlélektan számos részletkérdéséhez szóltak 
hozzá a hazai szakemberek is [14]. Összefoglaló-rendszerező munkáról 
azonban a -magyarországi szakirodalomban jelenleg nincs tudomásunk. 

A pszicholingvisztilka azonban nem előzmények nélkül pattant ki né-
hány tudós fejéből. Jó 50—100 éves előtörténete van. Előzményeit Leon-
tyev könyve részletesen ismerteti. (L. [7]), ezért itt csak vázlatosan térünk 
iki rájuk. A tudományág akkor veszi kezdetét, amikor az első lépések 
megtörténtek a nyelvtudomány és lélektan összefogása irányában bizonyos 
közös kérdések megoldása végett. 

Az orosz nyelvészetben és pszichológiában ez az együttműködés, 
amelynek alapjait Szecsenov és Pavlov tanai képezik, Baudouin de Cour-
tenay, Potyebnya és Vigotszkij munkásságával indult. 

Baudouin de Courtenay-t nem véletlenül vádolták pszichologizmus-
sal, bár a pejoratív felhangú jelző alaptalannak látszik. Pszichologizmusa 
ui. abban van, hogy a nyelv, illetve beszéd egyes kérdéseit a lélektan 
oldaláról igyekezett megközelíteni. A nyelv és beszéd kölcsönviszonyát 
érintve leszögezi főművében, hogy „ ..существиют не какие-то витающие в 
воздухе языки, а только люди, одаренные языковым мышлением" [15]. 
(Ma a nyelvpszichológus ugyanezt a gondolatot úgy fogalmazza meg. 
hogy a nyelv létezési módja az ember nyelvi képessége és beszédkész-

*Itt kö te lességünk megemiMteni, hogy a neves nyelvpszichológus egyes t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
ada t a i r a is t á m a s z k o d t u n k í r á sunkban . 
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sége.) Ö vetette fel azt a gondolatot is, hogy különbséget kell tenni a 
nem-tudatosított és tudatosan szabályozott nyelvi folyamatok között. A 
nyelvet egymással kapcsolatban levő jelek rendszerének tekintette. Ez 
a gondolat, tudjuk, a mai nyelvészeti áramlatok egyik aksziomája. A nyelv-
tudomány és lélektan egymásra utaltságát lépten-nyomon hangoztatta. 
A fonetika egyes kérdéseinek lélektani kísérletek út ján történő megvá-
laszolását szorgalmazta. A nyelvészek körében ismert a magánhangzó 
redukció pszichológiai alapon magyarázott oka. 

Vigotszkij [16] dolgozta ki az emberi tevékenység közvetett jellegé-
ről szóló tételt (опосредствованный характер деятельности человека), amely 
a nyelv lényegét, az emberi tevékenységben elfoglalt helyét világítja meg. 
Vigotszkij szerint az ember tevékenysége a társadalmilag létrehozott 
munkaeszközök és „pszichológiai eszközök" ( „психологические орудия" ) 
közvetítésével valósul meg. Ez utóbbi eszközrendszernek része a nyelv 
mint jelrendszer. Ezen munkaeszközök és pszichológiai eszközök haszná-
latában az ember értelmi viselkedése (интеллектуальное поведение) valósul 
meg. A gondolat és szó viszonyát vizsgálva leszögezi, hogy ,, Мысль не 
выражается, но совершается в слове." [16/а: 132]. („A gondolat a szóban 
nem kifejeződik, hanem abban valósul meg.") Két alapvető gondolatát, 
hogy 1. a pszichikum az embernek mint materiális, testi léttel, aggyal 
rendelkező lénynek funkciója és 2. az ember pszichikuma társadalmi 
eredetű — a marxista filozófiai pszichológia, a nyelvfilozófia és nyelv-
lélektan alaptételei közé soroljuk. Tevékenység-elméletét, beleértve a be-
szédtevékenységet, mint az előbbi egyik formáját , a mai beszédlélektan 
fejleszti tovább [17]. 

Hogy a magyar nyelvtudomány számára sem volt idegen a lélektani 
orientáció, azt Gombocz Zoltán szavai elégségesen bizonyítják: 

,,A lélektan nyú j t j a a nyelvtudomány számára azokat a törvényeket 
és rationális elemeket, amelyeknek segítségével a nyelvi jelenségek oki 
kapcsolatait fel ismerhetjük" [18]. 

II. 

A nyelvlélektan mint tudomány fiatalságára vall, hogy a tárgyát ille-
tően is eltérő álláspontok alakultak ki. A tárgymeghatározás körüli inga-
dozás alkalmat adott arra is, hogy néhányan létjogosultságát vonják két-
ségbe. A nyelvléletktan valójában a lélektan és nyelvtudomány határ terü-
leteiről szakította ki a maga terrénumát, de olyan terrénum ez, amelyre 
eddig egyik tudományág sem tudott kellő figyelmet fordítani. Ez a tény 
épp a két tudomány szintézisét megvalósító ú j tudomány létét igazolja. 

Jelenleg a pszicholingvisztika tárgyának kétféle meghatározása is-
mert. Az amerikai szakirodalomban a következő meghatározást találjuk: 

,, . . . a pszicholingvisztika az információk közti viszonyt, az üzenetet 
kiválasztó és azt interpretáló ember jellemzőit vizsgálja, azokat a folya-
matokat, amelyek közben a beszélők szándékát az adott kultúrkörben el-
fogadott jelekké átalakítják, valamint e jeleknek a hallgató általi értel-
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mezése folyamatát; röviden: a kódolás és dekódolás által az üzenet álla-
potának a kommunikációikban résztvevők állapotára történő vonatkoztatását 
vizsgálja" [3:4]. (Psycholinguistics is concerned with relations between 
messages and the characteristics of human individuals who select and 
interpret them; studies ithe processes whereby the intentions of speakers 
are transformed into signals in the culturally accepted code and whereby 
these signals are t ransformed into the interpretations of hearers; psycho-
linguistics deals wi th the processes of encoding and decoding as they 
relate states of messages to states of communications.) 

Ez a meghatározás homályos és bonyolult. Mit jelent pl. az üzenet 
(itt: információ) állapotának a kommunikációban résztvevők állapotára 
a kódolás és dekódolás általi vonatkoztatása? A nehézkes meghatározás 
annyit elárul, hogy a nyelvlélektan amerikai irányzata lényegében az in-
formációelméletre támaszkodik, annak része, tőle kölcsönözte terminoló-
giáját. Az is kiderül a meghatározásból, hogy az amerikai nyelvpszicho-
lógusok a beszédtevékenységet csak mint a kommunikáció aktusát vizs-
gálják, figyelmen kívül hagyva a nyelv más funkcióit. Ez az információ-
elmélet-központú meghatározás is utal azonban a probléma újszerű meg-
közelítésére: a beszédnek mint interperszonális kommunikációs tevékeny-
ségnek a vizsgálatára. A maga logikai rendszerén belül ez az irányzat is 
hangsúlyozza a pszicholingvisztika önálló tudomány-jellegét. 

A szovjet nyelvlélektan a következő gondolatmenettel jut el a tárgy-
meghatározáshoz. 

A nyelvnek három aspektusa van: a nyelv mint képesség, a nyelv 
mint tárgy (rendszer) és a nyelv mint folyamat (язык как способность, язык 
как предмет, язык как процесс). На elfogadjuk е három kategóriát, akkor 
tisztáznunk kell: a) milyen viszony áll fenn e kategóriák között, és b) 
mely tudomány milyen fogalmi és módszertani apparátus segítségével 
vizsgálja az egyes kategóriákat és ezek viszonyait. 

A nyelv mint tárgy (jelenség, rendszer) és a nyelv mint folyamat 
kapcsolata mindig is a nyelvtudomány felségterülete volt, e kapcsolat 
jellegét azonban a nyelvtudomány behatóan nem tanulmányozta, mivel 
я beszédet a nyelv egyszerű realizálásaként fogta fel, tagadva a beszéd-
folyamat specifikus jegyeit. (Mellesleg: a mai kommunikáció-elmélet is 
azonosítja a nyelvet és a beszédet.) 

A nyelv mint képesség (beszédmechanizmus) és a nyelv mint folya-
mat (beszéd) kapcsolatát a pszichológia és fiziológia vizsgálta. Elmulasz-
totta azonban a kommunikációs folyamat releváns, valamint másodlagos, 
1 beszédtevékenységben nem tükröződő jegyeinek differenciált vizsgála-
tát. A nyelv min t tárgy (jelenség, rendszer) és a nyelv mint képesség 
(beszédmechanizmus) kapcsolatának vizsgálata tehát kívülrekedt mindkét 
tudomány vizsgálódási körén. Holott a mai pszichológia és fiziológia bir-
tokában levő adatok arra vallanak, hogy az emberi beszéd mechanizmu-
sának rendszere n e m azonos a nyelv rendszerének modelljével, bár e me-
chanizmus sajátos működését jelenleg nem ismerjük. E sajátos mecha-
nizmust hivatott tehát feltárni a pszicholingvisztika. 

Eszerint „ . . . a pszicholingvisztika az a tudomány, melynek tárgya 
a nyelvi rendszer (a nyelv mint jelenség, tárgy) és a nyelv mint képes-
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ség közti viszony" [19] — vonja le a következtetést Leontyev. („...психо-
лингвистика •— это наука, предметом которой является отношение между сис-
темой языка [языком как предметом] и языковой способность]ю". 

A nyelvlélektan tehát önálló tudománynak minősíthető, mivel tárgya 
egy objektive létező, sajátos vonásokat mutató viszonyrendszer. 

A nyelvlélektan eddig főképpen a következő kérdéscsoportokat ta-
nulmányozta : 

a beszédalkotás (порождение речи, speech generating) pszichológiai 
mechanizmusa; 
a szó és jelentése; 
a két- és többnyelvűség lélektani kérdései; 
a nyelvelsajátítás lélektani mechanizmusai és az idegen nyelvoktatás. 
Legtöbbet vitatott és talán legizgalmasabb a beszédalkotás lélektani 

mechanizmusának kérdése. Két elmélet alakult ki ezzel kapcsolatban: a) 
a véges számú állapotok nyelvi modelljének elmélete, b) a generatív és 
transzformációs nyelvi modell elmélete. 

Az első szerint a beszédfolyamat minden egyes ú j elemének megjele-
nése a megelőző elemek megjelenésének és/vagy megjelenése valószínű-
ségének függvénye. Ch. Osgood [20] szerint, aki az elméletet kidolgozta, 
valamely mondatot a szók egymásutániságából alkotunk azon szókapcso-
lási valószínűségek elve alapján, amely valószínűségek a megelőző nyelvi 
tapasztalatok nyomán alakultak ki. E megelőző nyelvi tapasztalatokat 
nevezi verbális kontextusnak (verbal context). A beszédszerkesztés me-
chanizmusának sztochasztikus (a véletlennel összefüggő valószínűségi) 
modellje azonban egyes nyelvpszichológusok szerint tarthatatlan a nyelv-
elsajátítás vonatkozásában. Miller és Galanter [21] szerint ha a beszéd 
minden ú j elemének megjelenése az előző nyelvi tapasztalat függvénye 
lenne, akkor az anyanyelvet elsajátító gyermeknek 100 évig megszakítás 
nélkül másodpercenként 3x102n számú közlést kellene felfognia ahhoz, 
hogy anyanyelvét megtanulja [22]. (A véges számú állapotokon a közlé-
sek észlelését kell értenünk. Minden egyes közlés felfogása egy-egy „ál-
lapot".) Osgood bírálói rámutatnak, hogy elmélete mögött a minőségileg 
magasabbrendű pszichikus tevékenységet tagadó behaviorizmus inger-
reakció sémája rejlik. Azonban a Chomsky—-Miller—Galanter-féle nyelv-
tanulás-elmélet sem fogadható el jelenlegi formájában. Elméletük kritikai 
értékelése megindult. A vitához egy későbbi írásunkban szólunk hozzá, itt 
csak a generatív és transzformációs grammatika néhány tételére utalunk. 

A generatív-transzformációs modell szerint valamely mondat vagy 
elemi mondat (kernel sentence, ядерное предложение ), amely ún. közvet-
len összetevőkből (immediate constituents, непосредственно составляющие, 
a továbbiakban KÖ) áll, vagy transzformáció (T) út ján kapott ún. transz-
forma*. 

•Elemi mondat : A jó tanuló szépen felel. K ö - k : „a jó tanuló" és „szépen felel". Elemi 
mondatok: „A munkás túlteljesítette tervét." „Jutalmat kapott ." Transzformáció és transz-
forma: „A munkás jutalmat kapott, mert túlteljesítette tervét." 

Képlet: S( (sentence) j T 
J > transEforma 
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Az új rendszer kidolgozója N. Chomsky és G. A. Miller [23]. Mind-
ketten élesen bírálták az Osgood-i beszédlélektant. Elméletük a beszédet 
aktív értelmi tevékenységként fogja fel, s mivel tudatosult vagy analó-
giák formájában automatikusan rögzített véges számú szabályok birto-
kában végtelen számú ú j nyelvi közlés lehetőségét hangsúlyozza, az előbbi 
elméletnél elfogadhatóbban magyarázza a nyelvelsajátítás, a beszédképes-
ség belső mechanizmusát. A KÖ és T lélektani valóságát számos kísérlet-
ben igyekeztek bizonyítani a generatív nyelvészet hívei. 

Boomer [24] kísérlete a következőképpen bizonyította ezt: abból in-
dult ki, hogy a beszédszünetek rendszerint valamely grammatikai egység 
(clause, ami megközelítőleg megfelel a szószerkezetnek) közé esnek. Kö-
vetkeztetése: a beszédnek ezek a szüneteik közti egységei tulajdonképpen 
a KÖ-t alkotják. Fodor és Bever [25] a kísérleti személy (ksz) egyik fülé-
vel beszédet hallatott, a másik fülbe éles csattanó hangokat juttatott sza-
bálytalan időközönként. Ezután a ksz a kísérletezőik kérésére megpróbálta 
lokalizálni a csattanásokat. Azt vallotta, hogy azok a szünetekre estek 
(vagyis а КОчк közé). Gough [26] a transzformációs elv lélektani realitását 
bizonyítandó kimutatta, hogy a hallgató rövidebb idő alatt fogja fel az 
aktív állítmányú mondatot, mint a passzívat, az állító mondatot könnyeb-
ben, mint a tagadót. A szerző feltételezi, hogy a transzformákat értelmük 
felfogása közben a hallgató visszaszerkeszti elemi mondatokká. Slobin {27] 
kísérlete azonban csak részben igazolta Gough feltevését, mivel néhány 
közléstípus verifikálásának magyarázatához elégtelennek bizonyult a T 
elmélete. A szerző négy mondatt ípust — egyszerű kijelentő (vagyis elemi), 
passzív, tagadó és passzív-tagadó — verifikáltatott 16 ksz-lyel oly módon, 
hogy a ksz-nek egy gomb lenyomásával kellett jeleznie: az elhangzott 
közlés tar ta lma megfelelt az egyidejűleg felmutatott kép tartalmának. 
A közlések között voltak ún. megfordítható és megfordíthatatlan (rever-
sible, non-reversible) mondatok is* A megfordítható mondatok verifikálása 
minden ksz-nél több időt igényelt mint a megfordíthatatlanoké. Ez azzal 
magyarázható, hogy a mondat alanyának és tárgyának gyorsabb felisme-
rését a mindennapi tapasztalat is támogatja a megfordíthatatlanság eseté-
ben. A megfordíthatóság esetében viszont morfológiai és mondattani elem-
zésre van szükség a mondatrészek azonosításához. Ezen elemzés funkciója 
(mutatója) a két közléstípus felfogásának időkülönbsége. Mivel pedig a 
megfordíthatóság—megfordíthatatlanság nem grammatikai, hanem sze-
mantikai—logikai kérdés, leszögezhető: valamely közlés felfogása nem-
csak grammatikai, hanem grammatikai, lexikai-logikai elemzés egyide-
jűleg. 

Osgood, akinek elméletét a generatív grammatikusok elvetették, be-
látva elméletének bizonyos nyelvi tényekre (a nyelvelsajátításra) való 
alkalmazhatatlanságát, kísérletet tett a két elmélet szintézisére. Rámu-
tatott, hogy a feltételes valószínűség elve szerint nemcsak a szavak között 
alakulhat ki asszociatív kapcsolat, hanem a szerkezettípusok között is. 

«Megfordítható a közlés -aikkor, ha az -alany és tárgy felcserélésével kapott mondat tar-
talmilag megfele l a tapasztalati t ényeknek: ,,A vadász üldözi ,a bölényt" *• ,,A bölény üldözi 
a vadászt." Ez a közlés viszont megfordíthatatlan: „A vadász tisztítja fegyverét." 
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Más szóval valamely nyelvi szerkezet ismerete és a szerkesztés képessége 
más szerkezetek felismerésére és létrehozására is képessé tesz. Közismert, 
hogy a generatív—transzformációs elmélet szerint viszonylag kevés sza-
bály segítségével végtelen számú közlést alkothatunk. Osgood szintetizált 
elmélete tehát ily módon Chomsky elméletével összeegyeztethető, annál 
is inkább, mivel számos kísérlet tartalmazott mindkét elméletet alátá-
masztó tényeket. 

Clark [28] ún. kiegészítő művelet kísérlete (cloze procedure), amely-
ben a ksz-ek a mondatokból kihagyott mondatrészeket — alany, állítmány, 
tárgy — helyettesítettek be, a következő eredményekhez vezetett: a cse-
lekvő mondatok 81,5 százalékának alanyaként élőlényt neveztek meg. 
Szenvedő-mondatokban az ugyanilyen főnevek 68,3 százalékában alany-
ként, 31,7 százalékában tárgyként szerepeltek. Mindkét szerkezettípusban 
a ksz-ek az élőlényeket főképpen mint cselekvőket ,,gondolták". 

Számunkra ennél is fontosabb azonban, hogy a ksz-ek az igei állít-
mányt és tárgyat érezték együvétartozóbbnak (az ige a tárgy, a tárgy az 
ige asszociációját váltotta ki). Ez ugyanis ellentmond a KÖ modelljének, 
ahol alany-állí tmány-tárgy a séma. Clark kimutatta, hogy az alany be-
helyettesítését végezték el legpontosabban (ez megfelel a KÖ sémájának), 
de a második helyen a jelző és tárgy áll (a KÖ séma szerint az igei állít-
mánynak kellene következnie), az igei állítmány csak a harmadik (!) he-
lyen áll. Palermo [29] adatai még nagyobb óvatosságra intenek. Arról val-
lanak, hogy az egyes szófajok más-más asszociáció-típust váltanak ki. A 
főnevek 76,6 százalékában ún. paradigmatikus asszociációt (láb-kéz, város-
mező stb.), az igék 57,6 százalékában szintagmatikus asszociációt (szalad 
— a fiú, dolgozik — a munkás stb.). A KÖ szerint a főneveknek is szin-
tagmatikus szó társítást kellene kiváltaniuk. Érdekes, hogy a segédszók a 
kísérlet szerint csak szintagmatikus asszociációt váltanak ki. 

Az eddigi kísérletek tehát sem Osgood, sem Chomsky modelljét nem 
igazolják egyértelműen, de egyértelműen téves voltukat sem. 

Nist [30] elismeri ugyan a generatív grammatika előnyeit mind a 
XVIII—XIX. századi hagyományos, mind a századforduló strukturalista 
irányzatával szemben, de elégtelenségére is rámutat. A matematikai logika 
alkalmazása — vallja Nist — akadémikus pedantériát visz a generatív 
grammatikába, megfosztja a nyelvtant hajlékonyságától, a nyelvet szug-
gesztivitásától. Példaként egy költemény néhány sorát idézi: 

The table is today; the Metrecal is tomorrow. 
The table is today; the coffin is tomorrow. 
Ezek a közlések nem-grammatikusak (nyelvtanilag helytelenek), ér-

vel a generatív grammatika, mivel szabályrendszerében nem fordul elő 
a főnév -)- copula -f- idő-adverbium szerkezet. Nist szerint —és egyet kell 
vele érteni — e mondatok épp szokatlan szerkezetében nyilvánul meg 
a költői invenció; nemhogy értelmetlenek, hanem nagyon is gondolat-
gazdagok*. (A szemantika helyéről a generatív nyelvelméletben másutt 
szólunk.) 

*Az asztal a ma, kövérség a holnap. Az asztal a ma, koporsó a holnap. Vagyis a ma 
örömeiért holnap fizetni kell (hízással, halállal). 
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Nist a szabályok tú lhangsúlyozásának veszélyére int : „Men, not g ram-
matical rules, genera te senteces", és „In the fu tu r e , therefore , generat ive 
g r ammar will have to get to know the men if it would fu l ly unders tand 
their sentences" [30:107]. (,,A mondatoka t az ember a lkot ja és nem a sza-
bályok. Ezért a jövőben a genera t ív g rammat ikának az ember t kell meg-
ismernie ahhoz, hogy az ember mondata i t megértse.") 

Ezt a f rontá l i s és nem alapta lan támadás t a tárgyal t nyelvlélektani 
i rányzat ellen a vele kapcsolatos kísérletek e redményeinek ké té r te lmű-
sége is t ámogat ja . Ezt a szovjet pszicho-nyelvészek is elismerik, ezért 
nem foglalt ál lást eddig a fen t i kérdésekkel (kapcsolatban a szovjetunió-
beli szakirodalom sem. Leontyev a kísérlet i e redmények (elsősorban Slobin 
f en tebb leírt kísérlete) a lap ján leszögezi, hogy „létezik a közlésnek vala-
mi lyen tárgyi vagy invar iáns eleme, amely csak részben felel meg a mon-
dat nyelvtani s t ruk tú rá j ának , de hat a nyelvlélektani közlésalkotás tör-
vényszerűségei re" [19:123]. 

Ez az invar iáns elem tehá t jelenleg még ismeretlen. A közlésalkotás 
há rom fázisát is mint hipotézist í r ja le Leontyev. Ezek: 

1. a közlés lineáris, grammat ika i lag még amorf s t r u k t ú r á j á n a k meg-
szerkesztése (конструкция линейной внеграмматической структуры 
высказывания), 

2. е szerkezet g rammat ika i monda t t á s t ruk turá lása (преобразовании 
етой структуры в грамматическую структуру предложения], 

3. az u tóbbi megvalósítása, szóbeli/írásbeli közlése (реализация послед-
пего). 

A nyelvlé lektan számos szemantikai kérdés t is ú j megközelítésben 
igyekszik megoldani . Vegyük pl. a szavak kiválasztásának kérdését. Va-
lamely nyelvet beszélő egyén tar tós emlékezetében több ezer, több tízezer 
lekszéma van elraktározva. Beszéd közben viszont lehetet len az egész 
szókincset számbavenni ahhoz, hogy a szükséges szót megta lá l juk. Léte-
zik tehát az emlékezet működésének olyan elve, amely a szókészlet-hal-
mazból a szükséges szók pi l lanatok alatt tör ténő kiválasztását lehetővé 
teszi. Katz és Fodor [31] szerint ez a kiválasztás kétfé le ismérv, szeman-
tikai és g rammat ika i i smérvek a lapján tö r tén ik (semantic markers , g ram-
matic markers) . Ha a szavakat csak g rammat ika i jegyeik a lapján válasz-
t anánk meg, grammat ika i lag helyes, de tá rgyi tar ta lom szerint ér te lmet-
len mondatokat , fordí tot t esetben rendet len szóhalmazt kapnánk. Az egyéb-
ként eredeti gondola tmenet n e m ju t ta t azonban bennünke t közelebb a 
tar tós és opera t ív emlékezet működésének megértéséhez. E kérdés kap-
csán — de min t még fe l nem tá r t törvényszerűség önmagában is — f i -
gyelemre mél tó a verbál is szatiáció jelensége: a szó je lentésének az egyén 
számára tö r ténő felbomlása, megszűnése a szó gyors egymásutánban tör-
ténő ismétlése esetén. Leontyev [19] szerint e jelenség tanulmányozása 
f ény t vethet a szók szubjekt ív szemantikai rendszerére va lamely szó sza-
tiáció jának más szók je lentésére gyakorolt ha tása megál lapí tásának ú t j án . 
A szók szemant ikai e lrendeződésének ismerete pedig közelebb hozhat ja 
a fent i probléma megoldását . Ez i rányú kísér letek főleg az Egyesült Álla-
mokban fo lynak [32]. 
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Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban Klimenko [33] azon kísérletileg 
is igazolt megállapítása, hogy a szók hierarchikus szemantikai együtte-
sekbe rendeződnek az adott nyelvet beszélők tudatában. Ezen együttesek 
legkisebb egysége a szemantikai csoport; néhány szemantikai csoport 
szemantikai mikrorendszert alkot; a mikrorendszerek pedig szemantikai 
mezőket alkotnak (семантическая группа, семантическая микросистема, семан-
тическое поле)*. Ezen szemantiikai együtteseik egymással szoros kapcsolatban 
vannak: valamely együttes bármelyik szava felidézheti valamely másik 
együttes szavát. 

A szemantikának második, fontosságban talán első kérdése: a szó 
jelentése. Fabricius — Kovács Ferenc [14/d] a szó másik jelzőrendszer 
jellegéből vezeti le a jelentést. A szó jelentése e szerint helyettesítő, jelző, 
felidéző funkciójában van. Ez általában helyes, de a jelentés közelebbi 
vizsgálata felvet néhány kérdést. Mégpedig: milyen összefüggésben van 
a szó jelentése a közlésben foglalt információval? A szó jelentéséhez tar-
tozik-e a szövegösszefüggésbeli jelentés, vagy csak az izolált jelentés 
vonható e fogalomkörbe? 

A kérdést legárnyaltabban Szeli versz tova [34] vizsgálta. Szerinte az 
ún. shannoni információ** nem része a jelentésnek, mivel ilyen infor-
mációt a fonéma és graféma is tartalmaz. 

A szerző szerint a szemantikai információ sem tartozik a szó jelen-
tésébe, mivel az olyan adatok összessége, amelyek megváltoztatják a vevő 
(a közlést felfogó) ismereteit a denotátumról, vagyis itt az információ az 
előző ismeretek függvénye. Ebből az következik ugyanis, hogy 1. vannak 
semmilyen információt nem tartalmazó közlések, 2. más közlések viszont 
egyesek számára sok információt tartalmazhatnak, mások számára keve-
sebbet.*** 

A jelentés lingvisztikai megállapításánál el kell vonatkoztatnunk a 
fenti információtól, és csak azt kell vizsgálnunk: milyen tényekről infor-
málja az adott közlés az adott nyelvi közösség bármely tagját bármely 
denotátumról. Az előző és új ismeretek egybevetéséből származó követ-
keztetések nem tartoznak ebbe az információba. A szerző itt a lingviszti-
kai információ 4 kri tér iumát sorolja fel. Gondolatmenetének lényege: a 
jelentést egzakt módon kell vizsgálni. Amikor a jelentésből a szubjektív 
mozzanatokat kizárja, az ún. értékelő-ítélő szók (оценочные слова) kapcsán 
viszont elismeri, hogy pl. a 'szép', ' rút ' stb. minősítéséhez sok szubjektív 
mozzanat tapad, vagyis itt az információ az előző benyomások, ismeretek 
függvénye. Ebben bizonyos ellentmondást látunk. Mellesleg: a nyelv-

*Az időjáirás szókincse pl. szemantikai mikrorendszert alkot. 
**Shannon angol pszichológus nevéből. Olyan információmennyiséget jelöl, amely azt 

fejezi ki, hogy egy esemény (ilyen esemény lehet a szóbeli közlés is), mennyire növeli 
ismereteinket valamely jelenségről. Az egyes személyek eredeti ismereteit közben nem vesz-
szük f igyelembe. Az 'al' betűsorhoz tett 'm' növeli az „alma" hangsor valószínűségét. Ez a 
shannoni információ. 

***Ez a közlés: „Budapest Magyarország fővárosa" — semmilyen információt nem tartal-
maz a tény ismerője számára. Ez viszont: „A magasugró 230 cm-t ugrott" — csak a sportban 
jártas számára tartalmaz számos új információt (pl. csúcsjavítás, világrekord stb.). 
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lélektant csak az ilyen szók szemantikájának vizsgálatában tar t ja illeté-
kesnek. 

A szó önálló jelentését és szövegösszefüggésben értelmét illetően is 
diametrálisan ellentétes nézetek uralkodnak. SzeMversztova a jelentés fenti 
négy kritériumából kizárja a szövegösszefüggésben jelentést. Brudnij vi-
szont a szó kontextuson kívüli jelentését kérdőjelezi meg: „Beszédbeli 
érintkezés közben a használt szók jelentése a szituáció alapján tudatosul. 
Feltehető-e, hogy az egyén pszichikumában létezik a szó jelentéseinek 
valamilyen, kontextustól független jelentéssora, amely jelentésekben a 
szó használható? Kísérletileg az ilyen feltevés nem igazolható" [35]. 

Brudnij szerint szövegösszefüggésen kívül a szó csak bizonyos sze-
mantikai potenciállal rendelkezik, amely a szövegösszefüggés különböző 
jelentéseiben realizálódik. Bizonyításképpen hivatkozik a jelentésnek kí-
sérletileg igazolható tárgyra irányultságára ( предметная направленность )' 
Szerinte a jelentés megállapítása úgy lehetséges, ha a szemantikai mezőt 
a közlés tárgyra irányultságának, tárgyi kivetítődésének koordináta rend-
szere szerint vázoljuk fel. A gondolatmenet itt azzal zárul, hogy ki kell 
dolgozni a tárgyra irányultság jegyeit. A mérés mértékegységének a pe-
lenget ajánlja. 

Érdekes a kontextus modellálhatóságának gondolata. (Kontextuson 
ő nemcsak a közölt vagy leírt szöveget érti, hanem a tágabb tárgyi és 
személyi szituációt is.) Mivel a jelentés a kontextusban tárul fel, ezt kell 
vizsgálat alá venni. De ahhoz, hogy tanulmányozhassuk, modellálnunk kell 
(a szó leontyevi értelmében; L. [17/b]). Ez a modellálás a színművészet 
által adott. Szerinte a szituációk ilyen mesterségesen konstruált egymás-
utánjában mérhető le, mintegy nagyítólencse alatt, a szó mint jel más-
más hatása. 

A többnyelvűségnek két típusát különböztetjük meg: A) mellérendelt 
többnyelvűség, ahol a jelrendszer, jel (J) közvetlenül a tárgyhoz (T) kap-
csolódik: 

B) alárendelt többnyelvűség: az anyanyelvi (pontosabban a domináns 
nyelvi, mivel a legjobban elsajátított nyelv nem minden esetben az anya-
nyelv), jel a T-hez, a második, harmadik stb. rendszer jelei a domináns 
nyelvi jelhez kapcsolódnak: 

A két típus persze nem tiszta formában jelentkezik. Az A és В kap-
csolódási típusok egymással keveredhetnek. Tehát előfordulhat, hogy pl. 
a J 3 valamely elemei közvetlenül a tárgyhoz kapcsolódnak. Tulajdon-
képpen az A az igazi többnyelvűség. Ez gyermekkori vagy felnőttkori 
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többnyelvű környezetben alakul ki, de optimális iskolai feltételek mellett 
is kialakítható. А В általában az iskolai nyelvtanulás eredménye. Ez nem 
igazi többnyelvűség. Valamely jelrendszer funkcionálását itt az interfe-
rencia erősen zavarja. A többnyelvűség lélektani vonatkozásait illetően 
néhány utalást tennénk csupán, mivel a kérdés iránt érdeklődő Wein-
reich [36] monográfiájában bőséges tényanyagot és bibliográfiát talál. 

A többnyelvűek nyelvi reakciói általában lelassultak. A nyelvi jel to-
vábbításához (kódolás) és felfogásához (dekódolás) szükséges idő itt na-
gyobb, mint az egynyelvűség esetében. Kovac [14/g] az időkülönbséget 
számszerűleg is kimutatta. Ez az időkülönbözet a különböző jelrendszerek-
ből való jel kiválasztásának funkciója (mutatója). Az amerikai nyelvpszi-
chológusok (L. [3]) a tolmácsi foglalkozás érdekes jelenségeire hívták fel 
a figyelmet: ha az A többnyelvű állandóan csak J r b ő l J 2 - re vagy J-j-ra 
stb. fordít, akkor a J j -e t elfelejti beszélni, csak fordítani képes, de ezt 
a fordítógép tökélyével. Ha ugyanez a személy több irányban fordít, J | -ből 
Jo-re, J2-ből J | - r e stb., felléphet nála a különböző jelrendszerekhez tar -
tozó jelek kiválasztásának zavara, vagyis B-re jellemző interferencia. E je-
lenségek még nem kaptak megfelelő lélektani megvilágítást. 

Figyelmet érdemel Ervin [37] feltételezése, hogy a többnyelvűek az 
egyes nyelvekkel együtt az adott nyelvet beszélők szemléleti módját, ér-
tékrendjét, magatartásformáit is átveszik. A francia, illetve angol szem-
léletmód bizonyos elemeit adottnak vette (a nők nagyobb érvényesülési 
igénye, a szülők iránti kisebb tisztelet, a fizikai agresszivitásra, a felelős-
ségre vonás alóli kitérésre való hajlamosság az angoloknál; a franciáknál: 
befelé fordulás, az azonos társadalmi helyzetűekkel szembeni nagyobb 
verbális agresszivitás, vívódásra, bűntudatra való hajlamosság stb.). Ez-
után azt vizsgálta, hogyan jut kifejezésre ez a szemléletmód a ksz-ek be-
szédében. A ksz-eknek egyazon képeket más-más időben mutatott , a kép 
tartalmát (családi viszály) egyik esetben franciául, a másik esetben ango-
lul kellett elmondani. Az eredmények a feltevést részben igazolták. Né-
hány meggondolás azonban óvatosságra int bennünket. 1. Az egyes nyel-
vek hordozóinak sajátos szemléleti formáit elégségesen bizonyítani kelle-
ne. 2. Az azonos képpel kapcsolatos eltérő közléssor összefügghet a ksz-ek 
múltbeli, azonos témával kapcsolatos más-más nyelvi vagy személyes 
tapasztalataival (pl. a ksz ugyanazt az eseményt francia vagy anyanyelvű 
személlyel kapcsolatban élte át, ugyanazon eseményről francia vagy angol 
nyelven értesült). Ez esetben egyazon téma más-más verbális asszociáció-
kat indíthat el. A szemléleti mód szintjén az interferencia jelenleg tehát 
nem bizonyított. 

A nyelvlólektan törvényeit a nyelvtanítás módszertana felé az ide-
gennyelv-tanítás és tanulás lélektana lesz hivatva közvetíteni. A nyelv-
tanítás-lélektan Arty о т о v [38] könyvében máris átfogó rendszerként je-
lentkezett. Leontyev gondolatai is (L. 19. IV. fejezet) termékenyítő ha-
tással lehetnek a nyelvtanítás módszertanára. Legújabb pszicholingvisz-
tikai tárgyú művét pedig a szerző kizárólag az idegennyelv-tanítás nyelv-
és beszédlélektani megalapozásának szenteli [39]. 

De a nyelvlélektan, ill. nyelvtanítás-lélektan és a nyelvtanítás-mód-
szertan érintkezési pontjainak akár vázlata is újabb fejezetet igényelne. 
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DATA ТО THE HISTORY AND ACHIEVEMENTS 
OF PSYCHOLINGUISTICS AND TO THE TASKS IT FACES 

by Szabó István 

The I. chapter of this paper made up of 2 chapters traces the history of 
psycholingvistics (PsL) as a new branch of social sciences, back to the early 50-ies 
of this century when the first steps were taken in the U. S. by S. Saporta, Th. Os-
good, T. Sebeok and other scholars concerned with problems pertaining partly to 
psychology, partly to linguistics, to jointly solve such problems. A brief reference 
is made to the new trends in PsL in other countries as well: in the U. S. S. R., 
France, G. D. R. and in West-Germany. The prehistory of PsL, it is pointed out 
fur ther , goes back to the 19th century when linguistics and psychology began 
cooperating to solve questions arising on the „frontiers" of the two. Chapter II 
is concerned with subject-matter proper of PsL. On the basis of his research the 
author found some difference in conceiving the subject of PsL by scholars in the 
U. S. on one hand and by Soviet scholars on the other. Experiments by both 
Soviet and American scholars to prove the reality of either Chomsky's or Osgood's 
model of speech generating are analysed, their results compared and conflicting 
assertions pointed out. Psycholingvistic problems of semantics are touched upon, 
mainly on the basis of the present state of research in the U. S. S. R. In connec-
tion with bilinguism the psychology of foreign language teaching is referred to. 
For those wishing to embark on a profound study of the complex of problems 
of PsL ample list of. papers on the topic in question is given at the end of this 
modest undertaking. 
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Данные к истории, результатам и задачам психолингвистики 

И Ш Т В А Н С А Б О 

Р Е З Ю М Е 

В 1-й главе настоящей статьи, состоящей из 2 глав, автор прослеживает до 50-ых 
годов нашего века возникновение психолингвистики ( П с А ) как новой общественной 
науки, указывания на то, что первые шаги по разработке новой дисциплины сделаны в 
С Ш А учеными, заинтересованными находящимися на „стыке" лингвистики и пси-
хологии проблемами, С. Сапортой, Ч. Осгудом, Т . Сибеком и др. Сделаны ссылки на 
возникновение и развитие П с Л и в других странах: С С С Р , Франции, Г Д Р и Ф Р Г . 
Однако, подчеркивается в статье, истоки П с Л восходят к 19-му веку, когда были 
предприняты попытки сотрудничества между лингвистикой и психологией для раз-
решения общих проблем. 

Глава í I посвящена предмету ПсЛ. Н а основе своих исследований в данной области 
автор находит, что относительно предмета психолингвистики нет единого взгляда у 
советских психолингвистов и психолингвистов С Ш А . 

Проводится анализ нескольких экспериментов, проведенных для верификации либо 
осгудовской модели порождения фразы, либо модели Хомского. Сопоставлены резуль-
таты и выводы этих экспериментов и указано на некоторые их противоречия. Психо-
лингвистические проблемы семантики также затронуты, главным образом на основе 
исследований в С С С Р . А в т о р мимоходом коснулся проблемы двуязычия и психологии 
обучения иностранным языкам. 

Д л я желающих поглубже „вкопаться" в комплекс проблем П с Л в конце настоящего 
скромного предприятия перечислено приличное количество трудов на данную тему. 
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LATINCA SÁNDOR FOGSÁGA ÉS HALÁLA* 

DR. KÁVÁSSY SÁNDOR 

(Közlésre érkezett : 1971. október 20.) 

„Egy életem, egy halálom: 
A kaposi megyeházon 
Lesz még vörös lobogó!" 

(Hamburger J enő : Lat inka-bal lada) 

Fonyódra érve Simon László taní tónál kap tak szállást, ahol már vár ta 
őket Tóth Lajos és Szalma Is tván [1], Elhatározásuk szerint a lehető leg-
rövidebb időn belül, az első közlekedő vona t ta l szerettek volna tovább-
menni . Erre azonban már nem ker í the t tek sort, mivel a kaposvári b u r -
zsoázia ott fü rdőző tagjai fe l i smer ték őket, és ismeret len te t tesek (való-
színűleg Varga Pé te r kaposvári fogász és Szentendrei százados, aki t mint 
fasiszta tábornokot ú jvidéki „szerepléséér t" a második v i lágháború u t án 
a jugoszláv hatóságok végeztek ki) r á j u k vi t ték a csendőröket, akik este 
8—9 óra körül Simon László lakásán le is t a r tóz ta t ták őket [2], Rövidesen 
csődület támadt , s Szentendrei és Varga a foglyok meglincselésére bőszí-
te t ték az egybegyűl t tömeget [3], Már -már fenyegetőre fordul t a hangulat , 
amikor a járőr parancsnoka fegyver re l törve utat , a vasút i vendéglőbe 
vi t te őket, és nem engedett be senkit [4], Még az éjszaka fo lyamán Fo-
nyódról Lengyeltótiba, m a j d m á s n a p Kaposvár ra kísérték a foglyokat [5], 
Az ál lamügyész azonban nem találva okot fogva tar tásukra , azonnal sza-
bad lábra helyezte őket [6]. Mielőtt erre sor kerü l t volna, a rága lmak meg-
előzésére- motozás elrendelését kér ték , s a csendőrök nem is ta lá l tak ná -
luk mást , min t egy, a megyei intézőbizottságtól származó fe lha ta lma-
zást [7]. Ennek e l lenére ,,vad h í rek kerü l tek forgalomba" . Azt híresztelték, 
hogy meg a k a r t a k szökni, és nagy mennyiségű pénzt ta lá l tak náluk. Hogy 
az a lapta lan r ága lmaknak ele jé t vegyék, a helyi sa j tó másnap külön köz-
leményben i smer te t te a való tényál lás t [8], 

A Kaposvárra visszahurcolt Lat inca alaposan megváltozott helyzetet 
talál t maga körül . Somogyban ekkorra már kezdetét ve t te a haladó elemek 
és a volt tanácsi funkcionár iusok üldözése. Augusztus 7-én minden tör-
vényes alap nélkül le tar tózta t ták Farkas János igali [9], Szalma István 

*A szerző Lat me a Sándor (Küiön figyeljem,mel somogyi (korszakára) c. munkájának záró-
fejezete. Ld. ehhez oigyarnucsak a szerző tollából a Latinca Sándor mint kormányzótanácsi biztos 
c. közleményt a Párttörténeti Közleményeik 1.971. 3. sz. 80'—117. lapjain. 
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kaposvári városi [10], va lamint Hegedűs Géza nagyatádi közigazgatási 
megbízot tat [11]. Az így kezdődő poli t ikai üldözés nyomán foganatosí tot t 
le tar tóztatások ós önkény eskedések m é g a jobbérzésű hivata lnokokat is 
fe lhábor í to t ták [12]. A berendezkedő e l lenforradalom azonban hamarosan 
eloszlatta az erkölcsi-jogi aggályokat, és rövid ú ton törvényesí te t te a po-
litikai üldözés rendszeré t . A Somogy—Baranyai Katonai Parancsnokság, 
hivatkozással a Siófokon működő Dunántú l i Katonai Főparancsnokság 
809/40. hdm. sz. rendele tére , augusz tus 10-én parancsot adott a „ te r ror -
alakulatokhoz tar tozó egyének", „poli t ikai bűnösök" „bírói e l já rás alá 
vonás cél jából" tö r ténő kézreker í tésére és őrizetbe vételére, s a végre-
ha j tássa l a rendőrséget bízta meg [13]. Ennek a lap ján nyomban letartóz-
tatásba helyezték a Latinca-század tagjai t [14], augusztus 10-én Tóth 
Lajost [15]. 

Pá rhuzamosan eré lyes intézkedések tör tén tek az e l lenforradalom 
fegyveres ere jének megszervezésére. Augusztus 7-én á tvet te a kaposvári 
rendőrség vezetését dr. Stecz László rendőrfőkapi tány , s azonnal „eszkö-
zölte" a „.megbízhatónak látszó rendőrök kiválasztását", s „minden in-
tézkedést" megte t t a „ r end biztosí tására" [16]. Ez utóbbi kapcsán másinap 
felhívással fordul t „Kaposvár város közönségéhez", melyben fé l reé r the -
tet len rövidséggel közöl te : „Akik a rend ellen fegyverre l szegülnek, 
agyonlövetnek" [17]. Augusztus 10-én rendelkezés tör tént a csendőrőrsök 
megerősítéséről [18], va lamin t „önként jelentkező elemekből" a polgár-
őrség szervezéséről [19]. A parasztság azonban az e l lenforradalmat sem 
volt ha j landó támogatn i , s a ka rha ta lom toborzás ú t j á n tör ténő szerve-
zése csődöt mondot t . Augusztus 11-én egy páncélvonat ta l 45 székely 
ka tona érkezett Kaposvár ra [20], ez azonban kevésnek bizonyult a dol-
gozók fékentar tására , s ezért Török Bála alezredes, vármegyei katonai 
parancsnok augusztus 12-én behívások elrendelését kér te Tall ián fő jegy-
zőtől, aki azt a következő nap meg is tet te [21]. így azután augusztus 
15-re Kaposvárot t kisgazdákból megalakul t a városi polgárőrség, mely 
még ezen a napon a vá rmegyeház udvarán le is te t te a fogadalmat [22], 

Közben augusztus 10-én a T u r u l Szálló k is termében „az üzemek 
l ikvidálásának módozata i ra nézve" megbeszélésre gyűltek össze a szo-
cializált üzemek tu la jdonosa i [23]. Augusztus 11-én pedig a Kerü le t i Ipari 
Termelési Tanács hivatalos helyiségében az üzemtula jdonosok megbí-
zottai vet tek fel jegyzőkönyvet az ot t található vagyoni állagról, és adtak 
utasí tásokat a továbbiakra [24]. Augusztus 13-án igazgatóválasztmányi 
ülést ta r to t t Somogy Vármegye Gazdasági Egyesülete, állást foglalt a 
„legégetőbben sürgős ügyek"-ben , s megte t te az első lépést azoknak a 
kedvezményeknek és javadalmazásoknak eltörlésére, amelyek elsősorban 
Lat inca é rdemeként ju to t t ak a nincste lenek és szegényparasztok bir to-
kába [25], 

Ugyanezen a napon visszaérkezet t Kaposvárra , zsebében a szegedi 
e l lenforradalmi k o r m á n y kormánybiztos i kinevezésével, dr. Svastics Nán-
dor földbirtokos, kaposvár i főszolgabíró, aki a Tanácsköztársaság kikiál-
tása u t án menekü l t szerb te rü le t re , s az országot megszálló ellenséges 
erők védelme ala t t f e j t e t t ki e l lenforradalmi tevékenységet [26]. A szegedi 
e l lenfor rada lmárok bizalmát élvező Svastics személyében az épp ülésező 
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megyei u rak a legalkalmasabb, az erős ember visszatérését üdvözölték, 
s a gazdasági egyesület igazgatóválasztmányi ülése ezér t a leghatározot-
tabban foglalt állást kinevezésének megerősítése mel le t t : „A közrend, 
közbiztonság (vagyon és személybiztonság) helyreál l í tására — hangzik az 
állásfoglalás — a legerélyesebb vasmarokra van szükség, Somogy vár -
megye élére a legsürgősebben i lyen erélyes kormánybiz tos kinevezését Svas-
tics Nándor személyében óha j t j a gazda tá r sada lmunk" [27]. Tallián Andor 
még aznap támogatására hívta fel Kaposvár polgármesteré t és a főszolga-
bírókat [28], és számjeles táv i ra tban előterjesztést t e t t kinevezésére a bel-
ügyminiszternél [29], Ügy látszik azonban, hogy a belügyminisz ternek 
nem tetszett eléggé Svastics személye, s végül csak a miniszterelnök sze-
mélyes, magánlevélben előter jesztet t kérésére j á ru l t hozzá kinevezésé-
hez [30], A belügyminiszter azonban a miniszterelnök levelének kézhez 
vétele u tán azonnal elkészítette a miniszter tanácshoz szóló előterjesztést , 
s bár a miniszter tanács csak 22-én fogadta el azt, Svasticsot má r augusz-
tus 17-én távirat i lag Somogy megye kormánybiz tosává nevezte ki [31], 
Svastics pár nap múlva külön levélben mondot t köszönetet a „belé he-
lyezett bizalomért" [32], Eközben még augusztus 14-én Tallián Andor 
végzésben döntött a Svastics avanzsálása révén megüresedet t kaposvári 
főszolgabírói állás betöltéséről, a főszolgabírói teendők ideiglenes el látá-
sával Stephaich Pál t bízta meg [33]. 

Svastics valóban mél tónak bizonyult a „vasmarok" elnevezésre. Leg-
kegyet lenebbül épp az ő kormánybiztossága idején tombolt Somogyban 
a fehér te r ror . Kormánybiztosságához így a megye tör téne tének legsöté-
tebb nap ja i fűződnek. Jel lemző adalékként hadd ál l jon itt, hogy már 
működésének első nap j án — bár ezeket Tallián Andor eszközölte, s az 
egybeesésben a véletlen is szerepet játszott — egyszeriben három, sok 
embernek kellemetlenséget , szenvedést és bánatot je lentő rendelet látott 
napvilágot. Az egyik a fegyverek előkerítése céljából a volt vezetőknél 
és munkástanács i tagoknál rendelt el házkuta tás t [34], a második a „mun-
kástanácsok. va lamint te r rorcsapa tok" „gonosz te t t " -e inek számbavéte-
lére adot t utasí tást [35], a ha rmadik pedig arra hívta fel a főszolgabíró-
kat, hogy mindazokat , akiket március 21. u tán alkalmaztak, bocsássák el 
állásukból [36]. 

Nyilvánvaló, hogy a f en t vázolt körü lmények között Latinca csekély 
mér tékben sem érezte biztonságban magát, és i smétel ten is gyötrő gon-
dolatként merül t fel benne a város, a megye, illetőleg az ország elha-
gyása [37]. Valószínűleg ezekben a napokban tör tént , ami t Győr f fy Anta l 
említ, hogy Török alezredes, a megye katonai parancsnoka, aki a kom-
mün alat t is szerepet játszott , s így talán közelebbi nekszusa is volt 
Latincához, f igyelmezte t te őt, hogy menekü l jön el [38], Töröknek rövi-
desen állásába kerül tek e „gyengeségei", leváltották, és helyére a szege-
diek másik „erős emberé t" , az augusztus 13-án vagy 14-én Kaposvár ra 
érkező Kovács Anta l alezredest ál l í tot ták [39]. Dr. Révy László kaposvár i 
ál lamügyész 1946-ban tö r t én t népbírósági kihal lgatása a lkalmával arról 
tett tanúval lomást , hogy Latinca ezekben a napokban arról panaszkodott 
neki, hogy nem érzi biztonságban magát , s ezért kér te , hogy helyezze őt 
letartóztatásba, és kísértesse a fogházba. Révy — vallomása szerint — 
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„e fu rc sa és szokat lan k é r é s t " csak hosszabb rábeszélés u t án te l jes í te t -
te [40]. Nehéz m a már eldönteni , hogy menny i volt az igazság és menny i 
az önmentés Révy val lomásában. Rendkívüli napok, r endk ívü l i gondola-
tokat is szülhetnek, s ta lán a r r a lehet gondolni, Latinca bízva sa já t á r t a t -
lanságában, úgy vélte, hogy törvényes e l já rás esetén nem eshet bántó-
dása. Mindenesetre tény, hogy Latinca az ú j rendszer szemében „politikai 
bűnös" -nek számított , akinek e l fogatására ekkor már parancs volt. így 
tö r tén t , hogy (valószínűleg Révy külön közbenjárása nélkül) augusztus 
12-én Kontrássy u. 3. sz. a l a t t i lakásán a katonaság le tar tózta t ta és a 
megye i börtönbe vi t te [41]. 

A foglyul e j t e t t Lat incát a kaposvári bör tön 16-os cel lájába zárták. 
Hogy mi tör tént közvet lenül azután, hogy bezárul t a cella a j t a ja , arról 
nincs tudomásunk, minthogy erről nem tá jékoz ta tnak a források. Bizo-
n y á r a nem se j te t te , hogy pár n a p múlva milyen súlyos megpróbál ta tás-
nak lesz kitéve. 

Augusztus közepén S iófokra érkezet t kü löní tményével Prónay, s in-
nen gróf Hunyad i Ferenc és gróf Széchényi József hívására, akik „sűrűn 
j á r t a k a nyaká"- ra , hogy jö j jön és vessen véget „a m e g y é b e n még min-
dig uralkodó kommunis ta izgatásoknak", kü löní tményét „különvonatba 
r a k a t " - v a Tabon át, ahol „ sz in tén" tar tot t ,,egy razziát", Kaposvár ra jött . 
Kaposvár ra érve érintkezésbe lépet t Kovács Antal alezredessel, Bogyay 
Szi lárddal és Ferenccel, a Már f fyakka l , Sass Is tván főhadnaggyal , Bro-
késchnével, s m i u t á n „s ikerü l t " magát „kellőleg t á jékoz ta tn i egyeseknek 
a k o m m ü n a la t t tanúsí tot t viselkedéséről", több „volt bizalmi ember t" , 
továbbá egy „ főbűnös" „zsidó ügyvéde t" elvi tetet t a fogházból, „nehogy 
később bünte t lenül e lengedjék" [43]. A „zsidó ügyvéd", dr . Szántó Imre, 
kormányzótanács i biztosi t i tká r , Latinca közvet len m u n k a t á r s a volt, aki t 
egész napos kikötés és vá logato t t kínzások u t án augusztus 21-én éj je l a 
kaposvár i vár romja iná l végez tek ki [44]. 

Ezt megelőzően augusztus 20-án, valószínűleg a különítményeseiktől 
származó intenciók a lapján jú l ius 3-án tö r tén t le tar tózta tásuk mia t t Bakay 
százados, Loke, Krizsánich főhadnagyok, Salmen és Polgár hadnagy, 
va lamin t Kovács János és Kanizsai János t iszthelyet tesek fel je lentést 
t e t t e k a megyei katonai parancsnokságnál Latinca ellen, azzal vádolva 
meg őt, hogy a lap nélkül, h a m i s táv i ra t ra hivatkozva ta r tóz ta t ta le őket, 
és „szigorú megbünte tésé t " k é r t é k [45]. A tisztek azonban nem várták 
meg, hogy az igazságszolgáltatás nyú j t son jogorvoslatot, hanem mind já r t 
m á s n a p m a g u k fogtak hozzá a bünte tés végrehaj tásához . Egy magát 
P. L.-nek nevező szerző, aki „szorgos ku ta tás u tán" , a legti tkosabb, „pán-
célszekrényben" őrzött i r a toka t is átolvasva nyomozott az ügyben, a Bécsi 
Magya r Üjság hasábja in így a d j a elő a rémregénybe illő eseményt : 
„Buczy főhadnagy és Bíró önkéntes bemen tek a fogházba, lehívták La-
t inca Sándort, Fa rkas Jánost , Lewin Samut és Tóth Lajos t és még néhány 
poli t ikai foglyot, és olyan re t tene tesen összeverték őket, hogy maga a 
ve ré s délután ké t órától este nyolcig ta r to t t . Mikor ezeket a szerencsét-
leneke t már fé lhol t ra ver ték, vé rükbe fagyva o t thagyták őket, és celláról-
cel lára járva fo ly ta t t ák a kínzást . A t isz teket maga Lengyel fogházigaz-
ga tó vezette, t u l a jdonképpen ő dirigálta őket, ő m o n d t a meg, hogy ki t 
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ve r j enek meg jobban, és kit kevésbbé" [46]. Szalma Is tvánnak egyik sze-
mét szúr ták iki [47], Lat incának bordá já t tör ték össze, s napok múl t án 
is csak összegörnyedve tudo t t já rn i [48]. Az esemény áldozatai négy év-
tized múl t án is te l jes élességgel idézik fel visszaemlékezéseikben a bor-
zalmas nap tör ténetét . De áll jon it t ezek helyett a Dohmann Miklós vizs-
gálóbíró által fe lvet t hivatalos jegyzőkönyv, aki épp e nap dé lu t án j án 
akar ta Latincát kihal lgatni : 

„Dohmann Miklós e l járó vizsgáló bíró . . . Lat inca Sándort k ihal lgatni 
akarta , e célból a törvényszéki fogház fe lügyelőjéhez telefonice azt a fel-
hívást intézte, hogy a ka tona i hatóság által előzetes le tar tóztatásba vett , 
és a törvényszék fogházában elhelyezet t Latinca S á n d o r t . . . k ihal lga tása 
végett eléje vezesse. 

Er re Lengyel Mihály fogházfelügyelő azt a választ adta, hogy La-
tinca Sándor ágyban fekvő beteg, annyira , hogy csak a fogházban hall-
ga tha tó ki. 

Er re nevezett vizsgáló bíró alul írot t jegyzőkönyv vezetőjével együt t 
a fogházba távozott, ahol a 16. sz. cellában elhelyezet t Latinca Sándor t 
az ágyban fekve, önkívület i á l lapotban találta, úgyhogy az k iha l lga tha tó 
nem volt. 

Felvilágosításképp nevezet t fogházfelügyelő e lőadja azt, hogy a mai 
napon d. u. 1/2 3 óra t á j b a n egy főhadnagy 22 katonával a fogházba jött, 
akkor, amikor ő a fogházon kívül volt ebédelni, s midőn a fogházba visz-
szajött , azt mondták, hogy ők e l jö t tek egy kis előleget adni a polit ikai 
foglyoknak, akiknek névsorá t kér ték . Ezen névsor á tvétele u tán az udva-
ron levő Latinca Sándort elfogták és össze-vissza v e r t é k " [49]. 

Mint a jegyzőkönyv szövegéből is világosan megállapí tható, a f ehé r -
tisztek az augusztus 21-én tör tén teke t csak „kis előleg"-;nek tek in te t ték , 
vagyis egy még kegyet lenebb megtor lás bevezetőjének szánták. Ez olvas-
ható ki P rónay Pál naplójából is, aki meglehetősen elégedetlen volt a 
kaposvári viszonyokkal, illetőleg kevesel let te a helyi e l lenfor radalmárok 
által a lkalmazot t megtorlást . „Kaposváron, ebben a zsidó, szabadkőműves 
fészekben", melynek „zsidó érdekel tségekkel átszőtt főúr i és polgári t á r -
sada l" -ma „a kommün alat t erősen kompromit tá l ' ' - t a magát, „nehezen 
lehe te t t " a „bűnösöket" „kinyomozni, vagy kézre kerí teni" . „Minden 
exponál t gazembert , zsidó kommunis ta f r á t e r t legalábbis két vagy há rom 
gróf, ugyananny i nemes földbir tokos pártfogolt , j á r t ak el érdekében, ha 
e l fogat tam". Maga Svastics, a megyei tisztikar, a város közéleti nagy-
ságai egyfo rmán zsidó befolyás alat t ál lóknak t ű n t e k szemében, s f e lhá -
borodva jegyzi fel, hogy megérkezése idején a „kompromi t tá l tak közül 
igen sokan já r tak-ke l tek szabadon, m i n t h a mi sem tö r tén t vo lna" [50]. 
Mint idézett megállapításai kétségtelenné teszik, P r ó n a y szemében Ka-
posvár nagyon is olyan t e r ep színében tűn t fel, ahol elkel az alapos 
„tisztogatás", „rendcsinálás". így te l jesen hitelt é rdemlő közlésnek kell 
t ek in t enünk az emlí tet t P. L.-nek azt az állítását, hogy ez idő t á j t a „ka-
posvári t isz t ikar napokon keresztül tá rgyal t arról, hogy m e g t á m a d j a a 
kaposvári fogházat, a kommunis t a foglyokat onnan kihurcolja, és elteszi 
láb alól. Géppuskákat aka r t ak felál l í tani a törvényszéki fogház udvarán , 
hogy az esetleg ellenálló foglyokat ha lomra lőjék" [51]. Hogy erre a vé r -

2 6 1 



:ürdőre mégsem ke rü l t sor, és Latincával és társaival nem számoltak le 
azonnal, az elsősorban annak a fe lháborodásnak volt köszönhető, amely 
a fogházban augusz tus 21-én lejátszódó eseményeket követte, s amelynek 
n y o m á n telefon- és távira t i ér tes í tések sorával fordul tak Budapes t re és 
Siófokra. Elannyira , hogy a fe lháborodás n y o m á n maga József főherceg és 
Hor thy volt kény te l en P r ó n a y t és kü löní tményét kiparancsolni Kapos-
várról . Prónay azonban nem a d t a fel tervét , és megállapodott Kovács a l -
ezredessel, hogy Kaposvár tól n e m messze, gróf Somssich László bir to-
kára húzódik vissza [52]. 

A következő napokat La t inca — mint u t a l t u n k rá — fekvő betegként 
töl tötte. Forrása ink szerint első kihal lgatására augusztus 30-án kerül t sor. 
Lopással vádolták, mintegy más fé l ezer juho t és egy kisebb gulyát ke -
res tek raj ta , i l letve akar tak a nyakába varrn i . ,, . . . t udomásom volt arról 
— hangzanak jegyzőkönyvben rögzített szavai —, hogy a demarkációs 
vonalról marhae lha j t ások tö r tén tek , de én azokba be nem foly tam." ,,Én 
egyál ta lán nem erőszakoskodtam, az erőszakos intézkedéseknek ba rá t j a 
sohasem voltam, m e r t a kommunizmus t , m in t ideális eszmét, a tá rsa-
dalmi osztályok kölcsönös megér tése mellet t vé l tem a valóságban létesí t-
he tőnek" [53], 

A köztudat, kissé pózba merevítve, úgy örökíti Latincát , mint aki 
tudatosan készült a halálra. Ez a felfogás azonban n e m felel meg a va-
lóságnak. Lat inca nem készül t meghalni . Sok egyéb mel le t t világosan 
tanúskodik erről az a két levél is, amit ez idő t á j t í r t feleségének. Az 
elsőben, mely valószínűleg szeptember e le jén kelt, kisfia u t á n érdeklődik, 
és kéri, hogy í r j on [54], A másodikban, mely fe l tehetően szeptember 10-e 
körü l keletkezett , egyebek közt ezeket í r j a : „Beszélj Csizmadiával és 
Czikorával", egyben arra kéri , hogy elutazása előtt látogassa meg [55]. 
Ha tudjuk, hogy ez idő t á j t a kormány és Csizmadia között tárgyalások 
folytak, úgy világos, hogy levelével — mely egyben utolsó levele is — 
a szabadulás ú t j á t óhaj to t ta egyengetni . 

Szeptember 10-én egy kihal lgatásra is sor kerül. Ezút ta l a júl ius 
e le jén le tar tóztatot t tisztek fe l je lentése ügyében hal lgat ják meg. Tisztázza 
a való tényál lás t . Az igazság felderí tése é rdekében hangsúlyozza, hogy 
jó szándék vezet te , bizonyí tékokra, t a n ú k r a hivatkozik, s igazolni k ívánja , 
hogy „a tényleges tiszteiknek soha ellensége nem" volt, s „mindenkor 
iparko"-dot t „velük a jó v iszonyt f e n n t a r t a n i " [56]. 

Élete utolsó napján , • szeptember 16-án a kihal lgatások sorának vet ik 
alá. Dr. Svastics kormánybiz tos szeptember 12-én kelt á t i ra ta a lapján [57] 
a kommün ide jén e l lenfor rada lmi izgatás miat t le tar tózta tot t Domsits 
kaposvári korcsmárostól rekv i rá l t a ranyak ügyében ha l lga t ják ki, vala-
min t szembesítik Schönmann Gyulával és Puszta i Gazda Jenővel. Schön-
m a n n ár ta t lanságát b izonyí t ja , Pusztai Gazda terhelő val lomást tesz. Val-
lomása során Latinca a következőket m o n d j a : „Én az a ranyakat nem 
akar tam a d i rek tór iumnál tar tani , s ezért megőrzés véget t egy bankba 
aka r t am beküldeni , de mivel Lewin és Szántó azt mondták , hogy az a r a -
nyaka t kicserél ik papí rpénzre , én pedig azokat tu la jdonosaiknak vissza 
aka r t am adni , amit Domsi tsnak is megmondtam, az a r anyaka t mégis ott 
t a r to t t am a d i rek tó r iumnál egy Wertheim-szekrényben, s mikor hivatalom 
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megszűnt, különböző iratokikai együt t az a ranyaka t is á tad tam Decleva 
főispáni t i tká rnak" [58]. Valóban, Latinca a főispáni hivatalból tö r tén t 
eltávozása előtt á tadta Decleva Rezsőnek az a ranyaka t azzal a kéréssel, 
hogy jogos tulajdonosokhoz származtassa azokat vissza. Decleva, min t az 
iratok tanúskodnak róla, eleget te t t a kérésnek, s a tula jdonosok meg-
kapták a tőlük elvett t á rgyaka t [59]. A fent ieken kívül tevékenységéről 
részletesen k ihal lga t ja a megye államügyésze, a k o m m ü n idején vád-
biztosként működő dr. Révy László. Mintegy az ú t végén, elszámol egész 
életéről, az erről fe lvet t jegyzőkönyv igen becses tör ténelmi forrás , lé-
nyegében az egyetlen r ánk marad t , ,önéletrajz"-a [60]. 

Va jon tud ta -e már , hogy mi vá r rá, hogy hóhérai k imondták az 
í téletet fe le t te? A többször is idézett P. L. szerint igen. ,,A t isztek egy-
általán nem t i tkolták terveiket — ír ja . Nemcsak a kapoísvári ka rha ta lom 
legénysége ismerte ezt a tervet , h a n e m a fogház őrsége is. Maga Latinca 
is tudot t róla, szeptember 14-én dé lu tán mondta egy fogolytársának, hogy 
délelőtt be jö t t cel lájába Zi f fe re r őrmester , és így szólt hozzá: Ne ugrá l jon 
annyi t és ne panaszkodjék, nem ajánlom, hogy olyan nagy mur i t csap-
jon! Jó lesz csendben lenni, mer t ha sokat beszél, k i ad juk maguka t a tisz-
teknek, akik ma jd végeznek magukka l " [61]. 

Nehéz ma már eldönteni, hogy mennyi re hiteles P. L. előadása, s va-
lóban megfelel-e a valóságnak, hogy már Lat incának is tudomása volt 
róla, hogy kikerülhete t len a vég, és fenékig kell ür í ten ie a keserű pohara t . 
Lehetséges. Nem lehetet len ui., hogy az akkor már elkészült te rv kiszi-
várgott , és arról a foglyok, köztük Latinca is tudomást szerzett. 

Mielőtt r á t é rnénk a borzalmas éjszaka elbeszélésére, nézzük meg 
előbb, hogy hol és hogyan született meg az e l re t tentő gyilkosság terve. 

P. L. közlése szerint a szörnyű te rv azután születet t meg, hogy szep-
tember elején a P rónay-kü lön í tmény több t iszt je is visszatért Kapos-
vár ra [62]. Ezt a közlést fe l té t lenül hitel t é rdemlőnek kell t ek in tenünk, 
mivel pontosan illik bele a forrásokból kirajzolódó képbe. A különí tmény, 
mint azt Prónay naplójából is t ud juk , gróf Somssich László bir tokáról 
Marcaliba ment , ma jd Kéthelyen és a csurgói já rásban folyta tva t e r ro r -
akcióit. Csurgóról Nagykanizsára k íván tak menni , amikor P rónay t t áv-
iratilag Siófokra rendel te a fővezérség [63], s a század szeptember 3-án 
Kaposvárra vonult [64], 

A terv tehát minden valószínűség szerint a század Kaposvárra é rke-
zése, vagyis szeptember 3-a u tán születet t meg, a szálak kétséget kizá-
róan a Prónay-kü lön í tményhez vezetnek, s valószínű, hogy még Csurgón 
maga P rónay adott u tas í tás t a gaztet t végreha j tására . A gyilkosság te rve 
P. L. előadása szerint „Babócsay gyógyszerészéknél" születet t meg ,,egy 
formális polgári és katonai összejövetelen, amelyen Svastics Nándor ko r -
mánybiztos, Kovács alezredes városparancsnok (helyesen: vá rmegye i ka-
tonai parancsnok — K. S.), Babócsay, Lengyel Mihály, Tóby József és 
özv. Pogányné ve t tek rész t" [65]. P. L. időpontot n e m közöl, s azt sincs 
mód ellenőrizni, hogy az általa i smer te te t t névsor menny i r e hiteles, köz-
lése azonban nagyjában-egészében e l fogadhatónak látszik. 

A terv indokául minden bizonnyal az a tény szolgált, hogy a kihal l -
gatások során bebizonyosodott, hogy nem áll í tható össze olyan tényanyag, 
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amelynek a lap ján a bíróság halálos í téletet mondha tna ki. Különösen is 
vonatkozott ez Latincára, ak inek kezéhez vé r nem tapadt , és humánus , 
megér tő magatar tásáró l vol t közismert . S így a polgári törvényesség 
a lap ján is csak igen rövid időre szóló bün te tés lett volna rá kiszabható. 
Ebben az é r te lemben f o g a d h a t j u k el h i te lesnek a pécsi Hír c. lap egykori 
tudósítását , bá r a cikkíró téved , amikor azt állí t ja, hogy Latincát és t á r -
sait a Kaposvár i Törvényszék ötös tanácsa fe lmente t te . Lat incáék ügye 
ui. ekkor még az ún. ügyészi szakaszban tar tot t , s még a vádira t sem 
készült el e l lenük [66]. 

A gyilkos d ráma szep tember 16-án dé lu tán vet te kezdetét, amikor 
Kovács alezredes egyik t i sz t je át i ratot n y ú j t o t t át az u tcán dr. Révy László 
ál lamügyésznek, amely F a r k a s János Igalban tör ténő kihal lgatása és szem-
besítése végett Szalma Is tván, Tóth Lajos, Latinca Sándor, Lewin Samu 
és Farkas János kiadását k é r t e [67]. A t isztek — min t az irat szövegezé-
séből is megál lapí tható — ekkor már készen álltak azzal a hazugsággal 
is, amellyel később f edez ték magukat , hogy tudnii l l ik Igal felé ha -
ladva ismeret len te t tesek fe l i smer ték Fa rkas volt közigazgatási megbí-
zottat , a foglyokat a kísérő katonáktól elragadták, és végül a „fel lobbanó 
népharag" ol tot ta ki azok életét . Révy László, akinek épp az előző napok 
egyikén volt összeütközése Kovács alezredessel, aki ezért őt, va lamint 
az ötös tanács elnökét le a k a r t a tar tóztatni , nem mer te megtagadni a ké-
rést , aláírta a foglyok k iadásá ra szóló utasí tást , de — sajá t közlése sze-
r in t —• f igyelmezte t te az á t i ra to t hozó tisztet, hogy ,,a foglyoknak nehogy 
bántódása törtéinjen" [68]. 

Ennek b i r tokában azu tán a gyilkosok 17-én ha jna lban á tve t ték a fog-
lyokat. Ami ezu tán tör tén t , a r r a nézve á l l j anak itt P. L. sorai: „Jamrich, 
Polgár, Hut tya ka rha ta lmi t i sz tek és a P rónay-kü lön í tmény több tagja La-
t inca Sándort, Szalma Is tvánt , Tóth Lajost, Lewin Samut és Farkas János t 
kihurcolták a fogházból. A Baross- laktanyába vi t ték és re t tenetesen ösz-
szeverték őket. Majd kocsi ra te t ték az összevert embereket — kivéve 
Tóthot és Szalmát , akiket h á t u l a kocsihoz kötöt tek, és úgy húz tak maguk 
u t án — és k i m e n t e k a Nádasd i erdőbe. Lewinnel és Lat incával a sírokat 
ása t ták meg, ve lük is végez tek u to l já ra" [69]. 

A véres h a j n a l eseményei t egyebekben homály fedi [70], és nem 
valószínű, hogy azt valaha is eloszlatja a tör ténet í rás . Egyike marad múl-
t u n k örök re j té lye inek . Mégis meggyőződéssel hisszük, hogy Latinca, 
h ű e n egész életéhez, igaz emberhez mél tóan hal t meg, emelt fővel, bá t ran 
nézet t szembe gyilkosaival, úgy, ahogyan azt Hamburge r ba l ladá jának 
költői képei a l ap ján képze lhe t jük . 

Nem volna te l jes az á l t a l u n k adot t kép, ha nem tennénk a fen t iek-
hez, vol taképp m é g ú t j a e le jén állt, f i a ta lember volt, és va ló jában csak 
rövid pá lya fu tás állott mögöt te , amikor a gyilkos golyó kioltotta életét. 

Ugyanígy hozzátartozik még a tör ténethez, hogy fizikai megsemmi-
sítésével együt t alkotásait is eltörölték. Azon a napon, melynek éjszaká-
j án a fehér t i sz tek a gyalázatos gyilkosságot elkövették, Somogy v á r -
megye kormánybiztosa rende le tben törölte el mindazokat a rendszabá-
lyokat, kedvezményeke t és ju t ta tásokat , amiket Latinca harcolt ki és 
adot t a szegényparasztságnak [71]. 
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A meggyilkolt Lat inca emléke azonban mélyen szállt a somogyi m u n -
kásság és szegényparasztság lelkébe, és élete, példája , va lamint tiszta 
embersége egyike lett azon forrásoknak, melyek a tá rsada lmi fo r rada lom 
mély gyökerű gondolatát táplál ták a Somogyság e lnyomot ta inak t u d a t á -
ban. A nevével f émje lze t t hagyomány így fontos tör ténet i tényezője lett 
a megye és Dél -Dunántú l ú jabbkor i életének. 

FÜGGELÉK 

A jelen a lkalmat r a g a d j u k meg arra , hogy Latinca fogságának s egy-
szersmind pá lyá ja egészének néhány kardinál is jelentőségű dokumen tu -
mát közreadjuk. 

1. 

Kaposvár, 1919. augusztus 30. 
Jegyzőkönyv Latinca Sándor 1919. augusztus 30-án történt kihall-

gatásáról. 

Jelen vol tak: 

Dohmann Miklós vizsgálóbíró 
Komlencz Pál jegyzőkönyvvezető 

Családi és u tóneve 
Házas társának neve 
Születésének éve, hónap ja és napja 
Születésének helye 
Községi illetősége 
Utolsó állandó lakhelye 
Anyanyelve és egyéb nyelv ismere te 
Vallása 
Családi ál lapota 
Foglalkozása 
Katonai szolgálata 
Műveltségi foka 
Vagyoni viszonya 
Aty jának családi és u tóneve 
Any jának leánykori és u tóneve 
Volt-e m á r bün te tve 

Még a Káro ly i -kormány alatt min t a Földmunkások és Kisgazdák 
Országos Szövetségének t i tkára jö t tem Kaposvárra , 1919. február hó ele-
jén1 . A pro le tárura lom keletkezése u t án min t egy ké t hé t re itt he lyben 
neveztek ki Somogy megye kormányzótanács i biztosává2 . 

Én az ál latvásárlások ügyébe be nem avatkoztam, azokra utas í táso-
kat nem. adtam, tudomásom volt arról, hogy a demarkációs vonalról 
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Latinca Sándor terhelt 

Latinca Sándor 
Mancz Erzsébet 
1886. április 5. 
Arad 
Pécska 
Kaposvár 
magyar , német , román 
g(örög) kel(eti) 
nős 
műszaki magánhiva ta lnok 
tel jesí te t t 
kereskedelmi érettségi 
vagyonta lan 
Latinca György 
Jovanov Kata l in 
bünte t len 



marhae lha j t ások tör téntek, de én azokba be nem folytam, valótlan, hogy 
én akár Fáber Jánosnak, aká r i f j . Deutsch Sándornak e tekinte tben pa-
rancsokat osztot tam ki, m e r t nekem sok egyéb dolgom volt, ezekbe az 
ügyekbe beavatkozni időm sem volt. Nekem sem a Lengyel-féle 876 db 
birka, sem az ennek tu l a jdoná t képező 66 tinó, sem a Hegyessy János 
tu la jdonát képze t t 26 db marha , sem a gróf Andrássy Sándortól e lha j -
tott 41 db ökör, sem a Bodánszky Tivadar tól e lhaj tot t 642 db juh e lha j -
tásáról és vételéről tudomásom nem volt. 

Ami az 1456/1919. számú kérvényhez B. által csatolt és nekem fe l -
muta to t t , ,Parancs"-ot illeti, ú g y erre nézve azt adom elő, hogy azt ép-
pen azért ad t am ki, hogy a 66 db t inót közélelmezésre el ne szállítsák, 
vagy el ne ad ják , s azokat a gazdaságnak megóvjam. Ugyanis a dolog 
emlékezetem szer int úgy tör tént , hogy Lengyel József és a gazdasági 
cselédek panaszkodtak, hogy a marhá ika t e lhaj tot ták, minek fo ly tán én 
érdekeiket megóvandó, a 66 db t inót Diós-pusztára v isszahaj ta t tam. 

Én egyál ta lán nem erőszakoskodtam, az erőszakos intézkedéseknek 
ba rá t j a sohasem voltam, m e r t a kommunizmus t mint ideális eszmét a 
társadalmi osztályok kölcsönös megér tése mellet t vé l tem a valóságban 
létesí thetőnek. 

K m f t 
Dohmann 
v(izsgáló) bíró 
Komlencz Pál Latinca 
j (egyző)k(öny)vv(eze)tő 

Eredeti, kézírással. Párt tör ténet i Intézet Archívuma (a továbbiakban: PIA). 
Kaposvári Büntetőtörvényszék 1919 — B 1456 III. 

Az irat fejlécét, minthogy az Latinca emlékét durván sérti, elhagytuk. — 1. La-
tinca valójában 1919. január közepe tá ján jött Kaposvárra, mint ahogy azt más 
alkalommal már tisztáztuk. 2. Latincát nem a diktatúra kikiáltása után két héttel, 
hanem 1919. június 7-én nevezték ki Somogy megye kormányzótanácsi biztosává. 
E pontatlanságok Latinca lelki megrendülésében lelik magyarázatukat. 

2. 

Kaposvár, 1919. szeptember 10. 
Latinca vallomása a kaposvári tisztek július elején történt letartóz-

tatása ügyében. 
JEGYZŐKÖNYV 

Felvéte te t t 1919. szeptember hó 10-én az állami fogházban Latinca 
Sándor le tar tózta tot t bemondása a l ap j án : 

Kötelességem az igazság földerí tése szempont jából a tisztek letar tóz-
ta tása ügyében te l jesen világos képet n y ú j t a n i és megállapí tani , hogy 
a tisztek le tar tóztatása n e m az én utas í tásomra tör tén t . Ha jdú Gyula 
dandár pol(itikai) megbízot t beszélte el nekem, hogy le tar tóztatot t egy 
vöröskatonát , akinél a Baross- lak tanyában levő t isztekre vonatkozó 
kompromit tá ló levelet talál tak. Egyben utasí tot t engem, hogy a le tar tóz-
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ta tás t a Baross- laktanyában levő t isztekre vonatkozólag eszközöljem. Ki-
je lente t tem, hogy a Hadügyi Népbiztosság rendele te é r te lmében letartóz-
tatásokat a Hadügyi Népbiztosság utasí tása nélkül nem foganatosí thatok. 
Er re az i t teni Ha tá rvédkerü le t i Parancsnokság pol(itikai) megbízot t ja , 
Vörös János, va lamint Klepkó N.1 országos vörösőrség főparancsnokának (!) 
t i tkára Búza N., k i katonai ügyekben Kaposvárot t tar tózkodott , azt kér-
dezték tőlem, hogy lehet-e beszélgetéseket fo ly ta tn i a Hughes- fé le táv-
írón. Én odáig ve lük e lmentem, bementem velük a távíró helyiségébe, 
azután rögtön el távoztam, amit az akkor iban szolgálatban levő hivatal-
nok igazol. Vörös és Buza ott maradtak , beszéltek Böhm főparancsnok-
kal, másnap reggel pedig a táv i ra t ta l a le tar tózta tás t eszközölni akarták. 
Minthogy lát tam, hogy a le tar tózta tás brutál is módon mehe t végbe, mi-
vel már a Baross- laktanyából Kégl alezredes úr jelezte, hogy az em-
berek izgat ják a ka tonáka t a t isztek ellen, k é r t e m őket, hogy engedjék 
meg, hogy én intézzem el most már ezt az ügyet , amit iparkodtam is a 
legnagyobb körül tekintéssel keresztülvinni . Fölh ív tam a t i sz turakat a vár-
megyeházáira, és ott j e len te t tem ki a távira t a lap ján le tar tózta tásukat . 
Nekem minden tö rekvésem az volt, hogy az egész ügy békés elintézést 
nyer jen , és mikor másnap a t i sz turak nagy részét szabadon kezdtük bo-
csátani, Vörös engem letar tóztatással fenyegete t t , és úgy Klepikónál, mint 
Jancsik főparancsnoknál mint az i t teni t isztekkel e l lenforradalom kez-
deményezőjé t fö l je lente t t . A föl je lentést az egész intézőbizottság tudja , 
a Belügyi Népbiztosság pedig vizsgálatot indított ellenem. A vármegye-
házán levő ezen ügyeik aktáihoz csatolt egyik távi ra t is igazolja, hogy 
a föl je lentést Jancsik és Klepkó olyképpen óha j to t t ák elintézni, hogy 
a le tar tózta tásomat azonnal elrendelik, állítólag ez a távira t má r Vörös 
kezében volt. Szükségesnek t a r tom ezt az i l letékes helyen tisztázni, hogy 
ezzel is igazolni t u d j a m , hogy a tényleges t iszteknek soha ellensége nem 
voltam, sőt ellenkezőleg, mindenkor iparkodtam velük a jóviszonyt fenn-
tar tani . 

A jegyzőkönyv fölolvastatot t és jóváhagyólag aláíratot t . 

K m f t 
Lengyel Miklós f(ő)h(adna)gy Salmen h(adna)gy 
mint t anú jegyzőkönyvvezető 

Eredeti, kézírással. PIA Kaposvári Büntetőtörvényszék 1919. — B 2112. — 
iHelyesen: Klepkó Ede. 

3. 

Kaposvár, 1919. szeptember 16. 
Jegyzőkönyv Latinca Sándor 1919. szeptembre 16-án történt kihall-

gatásáról. 
JEGYZŐKÖNYV 

Felvéve a kaposvári ál lamügyész által 1919. szeptember 16-án a kü-
lönféle bűncselekményekkel te rhe l t Latinca Sándor és társai ügyében. 
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Latinca Sándor előadja a következőket : 1886-ban szület tem Aradon, 
apám vasmunkás, jelenleg Pécskán lakik. Én 4 elemit végeztem, u tána 
2 évig lakatosinas voltam, ezu tán 2 reál és 2 polgári osztályt végezve 
felsőkereskedelmi iskolába i ra tkoztam, le te t tem az érettségit , u tána le-
szolgáltam az 1 éves önkéntességet , tisztivizsgát is te t tem, ezután rövid 
ideig Romániában és Törökországban utaztam, m a j d Németországba m e n -
tem, ahol 8 hónapig ta r tózkodtam, m e r t el a k a r t a m végezni a mi t tweidai 
technikumot , amely t e rvem azonban pénzhiány miat t nem sikerült . Ek-
kor, 1908-ban visszamenteim Budapest re , ahol Molnár Béla műszaki és 
szabadalmi i rodá jában n y e r t e m alkalmazást . Társadalmi kérdésekkel fog-
lalkozó történelmi, továbbá szocialista könyveket kora i f júságomtól kezd-
ve olvasgattam. A Molnár-cégtől 1911-ben k i lép tem és a „Kisiparosok 
Lap já" -nak szerkesztője le t tem, m a j d a Fővárosi Sa j tó i rodában (Sebők 
Gyula) nyer tem min t pa r l amen t i tudósító alkalmazást . Időközben 3 hó-
napig Párizsban voltam, de szocialista körökkel neim ér intkeztem. A 
Szoc(iál)demokrata P á r t n a k Budapes ten 1910. óta vol tam tagja , pá r t -
ér tekezletekre e l já r tam, de t isztséget nem viseltem. Egészségi okokból 
1912-ben ki léptem a saj tóirodából , és v isszamentem a Molnár- fé le m ű -
szaki irodába, me lynek vezető je let tem. A háború ki törésekor min t kade t t -
őrmes te r vonul tam be a 33. gyalogezredhez, honné t a 85. gy(alog)ezred-
hez te t tek át. Vol tam a ha rc t é ren több mint 2 évig, megkap t am a nagy-
és kisezüstöt, a bronzérmet , mindké t s igmun laudist, a koronás é rdem-
keresztet , a Károly-csapatkereszte t , s többször írásbeli dicséretben része-
sül tem. Mint főhadnagy szere l tem le tavaly novemberben , mive l műszaki 
i rodámban munkah iány m i a t t ú jból a lkalmazást nem nyerhe t t em, a 
S(z)oc(iál)demokrata Pár t kebe lében működő földimunkás és kisgazda szö-
vetségnél kér tem és k a p t a m alkalmazást . Ez évi f eb ruá r közepén a köz-
pont Kaposvárra küldött a fö ldmunkásokhoz t i tkárnak . Megszerveztem 
itt a fö ldmunkások, u rada lmi cselédek és k isgazdák szakszervezetét . E cél-
ból néhányszor v idéken is vol tam, rendszer int azonban egyes pár t tagok 
m e n t e k ki vidékre, így pl. O r b á n István, G y u r a János. Nyilvános gyűlé-
sen március 10. előtt csak egyszer beszéltem. Március 10-én reggel a 
munkásság a Munkáso t thonban egy gyűlésen elhatározta, hogy elfoglalja 
a megyeházát és d i rek tór iumot tesz a megye élére. Ennek oka az volt, 
hogy a kormány Neubauer ügyvédet nevez te k i főispánná. Az i t teni 
S(z)oc(iáldemokrata) Pár t azonban inkább azt akarta , hogy egyelőre Szé-
chényi Aladár marad jon . Ezeket az ügyeiket Kovács Miksa ismeri jobban, 
mer t ő tárgyal t e kérdésekben, azt, hogy a d i rek tór ium eszméje ki által 
keletkezett , nem tudom, de azt hiszem, hogy Székesfehérváron m á r ekkor 
volt direktórium, valószínűleg ez a példa hatot t . A megyeházára a tömeg-
gel én is e lmentem, de Tal l ián főjegyző szobájába már nem fé r t em be, 
u tóbb a nagyte rembe pedig n e m men tem fel. A d i rek tór iumnak én is 
t ag ja lettem, de az ügyekre kevés befolyást gyakorol tam, Tóth Lajos in-
tézte túlnyomó befolyással az ügyeket . A fontosabb ügyeket a direktó-
r i u m az intézőbizottsággal beszél te meg, me ly azt meg is követel te . Ez a 
d i rek tór ium csak á tmenet a 'kart lenni addig, amíg a k o r m á n y olyan fő-
ispánt nevez ki, aki a munkásság bizalmát b í r ja . Időközben azonban lét-
re jö t t a prol(etár)diktatúra, m e l y bennünke t Kaposváron vá ra t l anu l ért. 

2 6 8 



Én akkor éppen Pes ten vol tam. Mire visszajöt tem, itt a hivatalok m á r 
be voltak töltve, így n e k e m ebben részem nincs. A d i rektór ium tehá t 
tovább is f enn m a r a d t az addigi i rányban, ti . Tóth dominált , én a fö ld -
munkások ügyét intéztem. A Budapestről jö t t rendele teket az intézőbi-
zottság elé vi t tük, ott megbeszéltük, azután végreha j to t tuk , de számos 
rendeletet fé l re te t tünk . Má jus vége felé kormányzótanács i biztos let tem, 
ma sem tudom mié r t esett r á m a választás. Ez az i t teni pártvezetőség 
tudtán kívül tör tént , m e r t engem, mint nem rég jöttét az i t teni vezetőség 
nem szívesen látott . Mint kormányzótanácsi biztos is a fontos ügyeket 
mindig az intézőbizottság elé te r jesz te t tem, a rendele teket azonban ezután 
már én ad tam ki. Sok rendele te t azonban n e m ha j to t t am végre, így pl. 
az egyházi vagyon likvidálásáról szólót, továbbá megtagad tam az ék-
szerek és a r anyneműek Budapes t re szállítását, megengedtem a rendele t 
ellenére, hogy a keresztek az iskolában marad janak . Ily dolgok mia t t 
állandó súrlódásom volt a népbiztosságokkal, melyek éppen ezért számos 
pol(itikai) megbízot ta t kü ld tek ide, ugyanezér t küldték ide a különféle 
karhata lmi csapatokat , így a Fabik-csoportot . Vörös Jánost , ki mint t e l j -
ha ta lmú megbízott jöt t ide, s egy ízben engem le is akar t tar tózta tni 
s Zónikkal együt t bennünke t agyonlövéssel fenyegete t t . A Vörösőrség 
Főparancsnokságánál , a Belügyi Népbiztosságnál mint e l lenfor rada lmár 
voltam fe l je lentve . Én kíméletesen és megér tésse l kezel tem a p r o l e t á r -
dikta túrát , idealista szemmel néztem a dolgokat, de mikor lát tam, hogy 
f en t a kegyet lenséggel azonosí t ják a prol(etár)diiktatúrát, június végén 
állásomról lemondtam, ezt a népbiztosság, mely bizalmatlan volt i rántam, 
el is fogadta, de állásomtól mégsem men te t t ek fel, pedig m á r u tódomra 
nézve is meg tö r t én t Kovács Miksa személyében a megállapodás. Az i t teni 
polgárság több száz aláírással ké r te a népbiztosságot, hogy engem állá-
somban hagy jon meg, s így engem, bár sürget tem, nem mente t t ek fel. 

Én semmifé le rekvirálási rendelete t n e m ad tam ki, h a n e m a Föld-
művelésügyi Népbiztosság t e l jha ta lmú megbízot ta t küldött ide, s az adta 
ki a rendeletet a járás i pol(itikai) megbízot taknak. 

A termelőszövetkezetek in tézményének h íve nem vagyok, ezeket So-
mogy megyében Hamburge r Jenő, Farkas Adolf és Hevesi Ákos, k ik 
Pestről jöttek, létesítet ték, s nem is vol tam i t thon, mikor ez tör tént . F a r -
kast, ki első t e l jha t a lmú vezetője volt a szövetkezeteknek, erőszakosságai 
és túlzásai mia t t e lmozdítot tuk. 

A kastélyok leltározásába, a műkincsek elhozatalába be nem folytam, 
semmit át nem vet tem. 

Felolvasva aláíratot t . 
K m f t 

Felvet te 
Dr. Révy Latinca 
államügyész 

Kézzel írott eredeti. PIA Kaposvári Büntetőtörvényszék 1919. — B 2112. V. 

2 6 9 



4. 

Budapest , 1921. j anuá r 24. 
A kaposvári katonai körletparancsnok ügyészének végzése Latinca 

Sándor és társainak „eltűnése" ügyében. 

Másolat az 53278/13/12 — 1920. H. M. számhoz. M. kir. kaposvári 
katonai kör le tparancsnok ügyésze. Ü 94/19. szám. M. kir. kaposvári h(ad)-
osztálybíróságnak. Kaposvár , 1920. okt. 15. 

M. kir. kaposvári kör le tparancsnok, mint i l letékes parancsnok, La-
tinca Sándor és társai e l tűnése t á r g y á b a n lefolyta tot t bírói nyomozatból 
kifolyólag a következőképpen ha tá rozo t t : Páncél Miklós, Páncél Lóránd 
és Baky László főhadnagyok, Polgár Elek és J amr i ch János hadnagyok 
ellen, kik azzal gyanús í t ta t tak , hogy Latinca Sándor, Tóth Lajos, Lewin 
Samu, Szalma István és Farkas János kommunis táka t kivégezték, az ez 
ügyben lefolytatot t bírói nyomozás megszüntetését a kbpts 239. § 3. 
pont ja é r te lmében — m e r t a további e l járástól bizonyítékok h iánya miat t 
e redmény nem várha tó — elrendelte . Erről a kbp t s 240. §-a é r te lmében 
a m. kir. kaposvári hadosztálybíróság értesít tet ik. Megokolás: A lefoly-
tatott bírói nyomozat során a következő körü lmények á l lapí t ta t tak meg: 
Kovács Anta l alezredes Somogy vármegye i katonai parancsnokhoz sajá t 
bevallása szerint 1919 szeptember havában sokan j á r t ak polgári egyének 
és küldöttségek, akik a kaposvári k i r . ügyész fogházában elhelyezett 
kommunis ták kiadását kér ték azon célból, hogy azokkal népítélet a lakjá-
ban végezhessenek. Ugyanazon időben a polgári lakosság két ízben is 
betört az ügyészség fogházába, ahol a foglyokat bánta lmazták. Kovács 
Antal alezredes, hogy ezen visszaéléseknek elejét vegye, úgy határozott , 
hogy a kaposvári kir. ügyészség fogházában letar tóztatot t Lat inca Sán-
dor, Tóth Lajos, Lewin Samu, Szalma István és Farkas János kommu-
nis tákat a kir . ügyészség fogházából Siófokra a té rparancsnoksághoz szál-
l í t ta t ja és ezért ér intkezésbe lépet t Freiszberger Gyula százados siófoki 
térparancsnokkal , hogy a nevezet t kommunis táka t biztos őrizetbe vegye 
át. Ugyanekkor megkeres te Kovács alezredes a kaposvári kir . ügyészt, 
hogy a nevezet teket k ihal lgatás cél jából ad ja át egy tiszti já rőrnek, amire 
a kir. ügyész a kommuni s t ák kiadását engedélyezte. 1919. szeptember 16-
án Kovács alezredes u tas í tására Páncé l Lóránd, Páncél Miklós, Baky 
László főhadnagyok, J a m r i c h János és Polgár Elek hadnagyokból alakítot t 
já rőr nevezett kommunis t áka t kir. ügyészség fogházából á tvet te , hogy 
azokat a megállapodás szerint Siófokra kísérje. A járőr két kocsit vett 
igénybe: az első kocsin két kommuni s t a volt Páncél Lóránd főhadnagy 
és J amr i ch János hadnagy őrizetében, a második kocsin há rom kommu-
nista volt elhelyezve Páncél Miklós, Baky László főhadnagyok és Polgár 
Elek hadnagy kíséretében. A kocsik Toponár fe lé vet ték ú t j u k a t , Ma-
gyara tád és Igal között egy 100—130 főből álló csoporttal — valószínűleg 
leszerelt katonák és vásárosok — találkoztak. Ezek megkér ték a kocsin 
haladókat , hogy ba tyu ika t a kocsira rakhassák; később fe l i smer ték az Igal 
községből való Farkas János kommunis tá t . Erre fe ldühödtek és kér ték 
a kommunis ták kiadatását . Amikor a tisztek ellenkeztek, a tömeg meg-
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t ámadta a kocsikat, elvonszolták a kommunis táka t és azokkal elitűnt(ek). 
A kísérő t isztek védekezése hiábavalónak bizonyult, amiér t ezek vissza-
fordul tak és az esetről azonnal jelentést tet tek. E megállapí tások Kovács 
alezredes és a kísérő t isztek egybehangzó előadására alapulnak. Az igali 
járás főszolgabírója az e l tűnt kommunis ták nyomozásából kifolyólag meg-
állapít ja , hogy Igal községben és környékén Farkas János politikai meg-
bízott ellen oly nagy volt az elkeseredés, hogy nevezet tet még a d ik ta tú ra 
idején is láb alól el akar ták tenni. A kommunizmus bukása u tán pedig 
é le t re-halál ra keresték és népí télet f o r m á j á b a n akar tak végezni vele. Ta -
valy szeptember közepén tényleg érkeztek Igalba és környékére leszerelt 
ka tonák s így valószínű, hogy ezek a tiszti járőr által kísért kommunis t á -
kat elhurcolták. A kommunis t ák holléte i ránt bevezetet t nyomozat e red -
ményte len maradt . Sem Igal község és környékén, sem pedig a k o m m u -
nisták há t ramaradot ta i tó l emlí te t t Nádasdi-erdőben nem voltak hul lá ik 
fel találhatók. Az a gyanú, m in tha a kommunis táka t a kísérő tisztek te t ték 
volna el láb alól, beigazolást semmiképpen sem nyert . Sokkal több való-
színűség szól amellett , hogy a kommunis táka t ismeret len tettesek, oly 
módon, amint azt a kísérő tisztek egyhangúan vallották, elrabolták és 
népítélet a l ak jában végeztek velük. Ezt a fel tevést t ámoga t j a az igali fő -
szolgabíró ily ér te lmű ós fen t emlí tet t értesítése. Minthogy a további 
el járástól a f en t nevezett já rőr t isztjei ellen bizonyítékok hiánya mia t t 
e redmény nem várható, a bírói nyomozatot a hivatkozott szakasz é r te l -
mében meg kellet t szüntetni . 

Budapest , 1921. j anuá r 24. A másolat hi te léül 
Katona János 
s(egéd)h(ivatal) igazgató 

Gépelt másolat a M. Kir. Honvédelmi Minisztérium Általános Kiadó Hivatala 
körbélyegzőjével. Hadtörténelmi Levéltár H. M. 1920. 13. osztály VIII. kútfő 2. tétel 
130 157. 

Az irat előadását és annak lényegi állításait eddigi tudomásunk és források 
gondos tanulmányozása alapján merőben hamisaknak kell minősítenünk. Vö. a ka-
posvári államügyész 1920. március 9-én kelt, s a Győri Főügyészséghez intézett bi-
zalmas jelentésével. Kisebb kihagyásokkal közli ezt Andrássy Antal Latinca Sándor 
elfogatása és márt í rhalála (1919. augusztus 6.—szept. 17.) c. dolgozata függelékében. 
(Somogyi Szemle, 1967. 1. sz. 52—54. 1.) A bűnösök 1945 után népbíróság előtt felel-
tek tetteikért, részletesen tájékoztat erről Andrássy Antal idézett munkájában. — 
A fent közölt iratot dr. Böhm Jakab, a Hadtörténeti Levéltár tudományos munka-
társa bocsátotta lekötelező szivélyességgel rendelkezésemre, amiért ezúton is köszö-
netet mondok. 
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zések. Idézi Andrássy Antal Latinca Sándor elfogatása és márt í rhalála c. mun-
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[61] P. L.: Somogy, Bécsi Magyar Újság, 1920. má jus 16. 
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ha Prónay naplójának kiegészítésére idézzük a megfelelő részt Bóné csurgói 
főszolgabíró 1919. október 20-án kelt jelentéséből, akit Prónay „gyenge kezű, 
öreg, szenilis ember"-ként jellemez, aki szerinte „mindenkinek meg akart bo-
csátani, és mindenkit szabadlábon hagyott": „Szeptember 1-én a Prónay-század 
egj' különítménye jelent meg a járásbíróság vizsgáló bírójánál, akitől dr. Do-
hány Jenő volt közigazgatási megbízott, Ádám János forradalmi törvényszék (i) 
elnök és Farkas János párt t i tkár kiadását kérte, amit azonban a vizsgálóbíró 
megtagadott, de ennek dacára a különítmény vezetője ezeket a fogházból ki-
vitette, megkötözve teherautón Iharosberénybe szállította, ahol — szerintök — 
népítélet áldozatai lettek, vagyis a volt községháza előtt az utcán egy szeder-
fára felakasztattak és az iharosberényi temető külső árkában eltemettettek. 
A főgimnázium internátusából éjjel Sugár Ármin, Reményi Béla, Mód János 
és Kolos detektív szökést kíséreltek meg, de Sugár Ármint és Reményi Bélát 
az óvárosban agyonlőtték. Kolos detektívet később elfogták és bekísérték. Mód 
János még máig is szökésben van. Egy este kihallgatás alkalmával Kovács 
Jenő volt termelőszövetkezeti politikai megbízott a kihallgatást végző egyik 
főhadnagyot átnyalábolta és az internátus emeletén levő iroda ablakán ki 
akarta dobni, amikor is egy jelenlevő katonatiszt lelőtte. Ugyanezen az éjjel 
Szabó Lipót, dr. Kaszter Jakab és Molnár MÁV fűtőházi főnök internáltak 
állítólag szökést kíséreltek meg, az utánuk menő katonák az Iharosberény felé 
vezető úton a vasúti nagy híd tá ján agyonlőtték. A többi internált Kaposvárra 
beszállíttatott." A csurgói járás főszolgabírójának iratai 3578/1919. 
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TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 





A K V A Z I E U K L I D E S I T É R I D Ö - K O N T I N U U M 
ELEMI F E L É P Í T É S É N E K A L A P E L V E I R Ő L 

Dr. MÁTRAI TIBOR 

(Közlésre érkezett: 1 9 7 1 . október 29.) 

Egyik korábbi [1] dolgozatomban egységes módszert adtam meg a térmetrika . 
meghatározására relativisztikus értelemben is mereven mozgó (HERGLOTZ-/éíe) köze-
gekben [2]. E módszer jóvoltából legutóbb sikerült a r ra a meglepő felismerésre jut-
nom, hogy végtelen kiterjedésű euklidesi tér csakis inerciarendszerben valósulhat 
meg. Sőt a végtelen kiterjedés követelése bízvást az inerciarendszer [3] geometriai 
definíciójául is szolgálhat. 

E biztató program érdekében jelen dolgozatomban az euklidesi geometria elveit 
a korlátlan kiterjedés (ideális eleme) bevezetésének ésszerű késleltetésével fej tem ki, 
éspedig a közvetlen (vagyis már kiindulásában is koordinátamentes) vektoraritmetika 
nyelvén, amelyet itt H . w e y l [ 4 ] hasonló törekvéseitől bátorítva csakis pontból, bizo-
nyos pontpárok merev (értsd: viszonylag mozdulatlan) viselkedéséből, valamint az 
ilyenekhez rendelhető távolságértékből származtatok le. A szervesen csatlakozó rela-
tivisztikus kinematikai elveim megfogalmazását két pont pillanatnyi koincidenciájára 
alapítom. A kiindulásban szándékosan sikerül tehát mellőznöm a természetes óra, 
valamint a fényjel bonyolult fogalmát, amelyet korábbi szerzők [5], [6] igénybe vettek. 
Megmutatom, hogy az ismert L a n g e - f é l e koncepciók [7] alapján felsorakoztatott kine-
matikai elvekből a Lorentz-transzformáció (a „világ'' analitikus modelljeként) köl-
csönös és egyértelmű módon levezethető. 

1. §. B e v e z e t ő geometr ia i i smere tek 

A p o n t f i z i k á b a n az a n y a g o t p o n t o k b ó l k é p z e l j ü k össze téve , v a g y i s oly 
k is a n y a g r é s z e k b ő l , a m e l y e k e n b e l ü l t o v á b b i v a l ó d i r é s z e k e t m á r n e m 
t u d u n k m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . E z e k n e k e lőször m i n d e n t u l a j d o n s á g u k t ó l e l t e -
k i n t h e t ü n k , k i v é v e az a n y a g b a n e l f o g l a l t „ h e l y z e t ü k e t " (kinematikai pont). 
í g y a p o n t f i z i k á b a n az a n y a g b o n y o l u l t n a k l á t s z ó m o z g á s á t m i n d i g az 
a l k o t ó p o n t o k e g y s z e r ű h e l y z e t v á l t o z t a t á s á r a i g y e k s z ü n k v i s s z a v e z e t n i . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a p o n t o k a t á l t a l á b a n (amíg c s a k t o v á b b n e m s p e c i a l i z á l -
j a k ) e g y e n l e t e s e n k ö v é r n a g y b e t ű v e l , pl . P-vel , Q - v a l s tb . f o g j u k je lö ln i , 
és az 1. á b r a s z e r i n t a b e t ű a l á r a j z o l t n u l l k ö r r e l f o g j u k i l l u s z t r á l n i . 

P 
o 

1. ábra 
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A pont helyzetét és annak változását , vagyis mozgását végső elemzé-
sében mindig viszonylagosnak ta lá l juk . Egyet lenegy P-pontnak helyzetéről, 
ill. a n n a k változásáról t ehá t nem lehet beszélni, hanem mindig csakis egy 
másik Q-ponthoz viszonyítva. Nevezetesen mind ig objekt íven el t u d j u k 
dönteni azt, hogy k é t pont, pl. a P és a Q egymáshoz ,,közeledik-e" avagy 
,,távolodik-e". 

Azt is megá l l ap í tha t juk pl., hogy a P a Q - h o z sem nem közeledik, sem 
nem távolodik, vagy is viszonylag mozdulat lan. Ez utóbbi esetben a P-t és 
a Q - t egymáshoz k é p e s t „ m e r e v n e k " mond juk . A merevség ezért ké t pont -
nak (pontpárnak) sz immet r ikus tu la jdonsága . De egyben ref lex ív is, mer t 
P önmagához képest mindig mozdula t lannak, vagyis merevnek mondható . 

2. §. Vektor és reális szám kapcsolatának alaptételei 
(Metrikus térkontinuum) 

Az alapok a lábbi k i fe j tésében a későbbi (gyakori) hivatkozások é rde-
kében arab sorszámozot t oly nyí l t é r te lmezések ( d e f . jellel), továbbá római 
sorszámozott oly a lapté te lek (ax. jellel) és sz in tén arab sorszámozott köz-
vet len oly köve tkezmények (koroll. jellel) f og j ák egymást logikai sor rend-
ben „more eukl idico" követni, vál togatni , a m e l y e k szükségesek és elégsé-
gesek is a geomet r ia anali t ikus model l jének felállí tásához. Megemlí t jük , 
hogy alaptételeink a klasszikus geometr ia axiómáival e l lentétben nem 
já tsszák egyben a foga lmak burko l t (implicit) ér te lmezéseinek szerepét is, 
h a n e m ezek a t apasz ta l a t által köve tkezménye ikben igazolt, vol taképpen 
i smer t vektori té te lek , amelyeket a bennük szereplő fogalmak nyíl t def i -
níciói előznek meg. 

A) A legáltalánosabb (kinematikai) ponthalmaz tulajdonságai. 

I. ax. Bá rmely merev pontpárhoz tar tozik egy és csakis egy nem ne-
gat ív reális szám. 

1. def. Olyan m e r e v pontpár t , amelynek két pontja , pl. az O és az A 
között sorrendet is előírunk, hosszúságvektornak, röviden vektornak ne-
vezünk, és ezt O A - v a l jelöljük. 

2. def. Az OA vek tor t sor rend szerint meghatározó első pontot, vagyis 
az O - t a vektor kezdő, a másodikat , A-t a végpon t j ának nevezzük, és a 2. 
á b r á n az O - t A-val összekötő vonal la l (gráffal) i l lusztráljuk, amelyen a sor-
r ende t a nyí lhegy i ránya tün te t i fel. Az AO -vektor t az OA-vektor meg-
fordítottjának nevezhe t jük . 

2. ábra 
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1. koroll. Bármely vektorhoz tar tozik egy és csakis egy nem negat ív 
reális szám, éspedig éppen az, amely a vektor t meghatározó pon tpá r t az 
I. ax. é r te lmében jellemzi. Az OA-hoz tartozó nem negatív reális számot 
az OA értékének, vagy hosszának nevezzük, és ezt IOAi-val fog juk jelölni. 
Mindig fennál l , hogy iÖAí = iÄOl j^ 0. 

3. def. Ha különlegesen az lOA = 0, akkor az OA-vektort zérusvek-
tornak, magát az O - és A-pontot egymással ta r tósan egybeesőnek m o n d j u k . 
— Ennek i l lusztrálását szolgálja a 3. ábrán lá tható két koncent r ikus 
nullkör. 

A 
o ® 

3. ábra 

II. ax. Ha OA! = 0, akkor az O -hoz képes t merev bármely B-pont 
egyszersmind az A-hoz képest is merev, sőt é r t ékük egyezik OB = ABi 
(4. ábra). 

A B 
O ^ 

4. ábra 

2. koroll. Ha pl. a B-pont azonos A-val, akkor a II. ax. miat t OA = 
AA = 0. Tehát a 3. def. ér te lmében azonos pontok egyszersmind egybe-
esnek is. 

3. koroll. Ha OAl = 0 és AB = 0, akkor egyszersmind AB = 0, 
vagyis az egybeesés tranzitív tu la jdonság. 

4. def. Ha az O, A, B-pontok mindhá rom párosítása merev, és létezik 
oly ß reális szám, amelyre te l jesülnek az alábbi egyenle tek: 

!OB = l^l-;OAi, (a) 

OB = - £ • OA + IAB1, (b) 
\ß\ 

akkor az OB-t az OA-vektor //-szoros megnyújtottjának mondjuk . 
Ezt a t ényt így jelöljük: 

OB — / / O A . 

A m e g n y ú j t o t t előáll í tásának művele té t megnyúj tásnak , az OA -vektor t 
pedig m e g n y ú j t a n d ó n a k nevezhe t jük (5. ábra). Ha OA =1= 0 és ß > 0, akkor 

2 7 9 



azonos értelemben; ha pedig ß < 0, akkor ellenkező értelemben m e g n y ú j -
to t t ró l beszélünk. A ß = 0 esetbein a (b) egyen le tben a ha tá roza t lan ß/\ß\-
nek csakis a —1 é r t é k e f é r meg a II. ax.-val . 

O A B 
U s g , 

5. ábra 

4. koroll. B á r m e l y vek tor egyszersmind önmagának 1-szeres meg-
n y ú j t o t t j a is (ez 1. koroll. a l ap ján lá tható be). 

5. koroll. H a Ö B = /5-OA, akkor a 4. def. mia t t egyszersmind: ÁB = 
(l-ß)-AO. 

III. ax. A vektor megnyújtása tranzitív művelet , ugyanis bá rme ly 
vek to r megnyú j t á sábó l nyer t ké t vektor egyszersmind egymásnak is meg-
n y ú j t o t t j a (6. ábra) . 

O A B C 

6. ábra 

Ha tehát OA 4= 0. továbbá OB = ß-ÖA és OC = y OA. akkor egyszers-

mind OC = — - OB. 

6. koroll. A vektor megnyújtása egyértékű művele t . A II. ax-ból 
ugyanis következik, hogy ha QA ; =t= 0 mel le t t OB = ß• OA és OC = ß-ÖA, 
akkor egyszersmind ICB = 0. Valóban: a III. ax. miat t OC - 1 - OB, vagyis 
4. def. (a) egyenle téből OC! = CB', ame ly mellet t azonban a (b) csak 
akkor állhat f e n n , h a IBC = 0. 

IV. ax. Ado t t vektorná l nem hosszabb megnyújtott vektor mindig 
létezik. Vagyis ado t t OA vektorhoz és bá rme ly egynél nem nagyobb pozi-
t ív /?-számhoz mind ig tar toz ik az O -hoz képes t m e r e v oly B-pont, ame ly re 
OB = ß-OA. 

5. def. Ezér t pl. adot t OA-vek to rnak mindig létezik felező vektora is, 
ame ly tehát az e lőbbinek félszeres [ß — V2] megnyú j to t t ja. A felező vek to r 
végpont já t fe lező pon tnak nevezhe t jük . 

7. koroll. A 4. koroll. a l ap ján belá tható , hogy valahányszor 

OB = — • OA, mindannyiszor AB — — • AO. 
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B) Az ún. planimetriai pontok halmazának tulajdonságai 

7. def. Ha a véges é r t é k ű OA -vek to rhoz és tetszőleges pozi t ív számná l 
is nagyobb abszolú t é r t é k ű ^ - számhoz (amely é p p e n ezér t l ehe t nega t ív is) 
egysze r smind ta r toz ik ß-Ok m e g n y ú j t o t t v e k t o r is, akkor az OA - v e k t o r t 
szabályosnak nevezzük . A szabályos vektor e t u l a j d o n s á g á t kép l e t e sen ú g y 
is m e g f o g a l m a z h a t j u k , hogy az m i n d k é t i r á n y b a n „kor l á t l anu l m e g n y ú j t -
ha tó" . Ha /5-nak dimenziót is t u l a j d o n í t u n k , akkor a m e g n y ú j t á s m ű v e -
le tével a hosszúság-vek torokból egyéb f a j ú vek to roka t is l e szá rmaz ta t -
h a t u n k . 

8. def. Va lame ly OA szabályos vek to r irányán ( tengelyén) az OA/ lOAl 
m e g n y ú j t o t t v e k t o r t é r t j ük . E n n e k é r t éke a 4. def. (a) egyen le t e é r t e l m é -
ben egységnyi , f ü g g e t l e n ü l at tól , hogy hosszúság-vek to ra inka t az eddigi 
hosszé r t ékük hányszorosáva l k í v á n j u k ezen tú l je l lemezni . 

9. def. Ha az x-vál tozó é r te lmezés i t a r t o m á n y a a reál is s zámok ha l -
maza, és OE szabályos i r ány v e k t o r [ OE = 1], akko r az x- OE m e g n y ú j t o t t 
vek to rok v é g p o n t j a i n a k h a l m a z á t az OE á l t a l megha tá rozo t t egyenesnek 
nevezzük. Az x-vá l tozó t ehá t hosszúság-d imenzió jú , míg az i r á n y d i m e n -
ziómentes . 

10. def. Ha OA szabályos vek to r , a k k o r okve t l enü l lé tez ik a ß = — 1 
szorzónak megfe le lő ( — l ) - O A v e k t o r is, a m e l y e t az OA negatív jának 
m o n d u n k (7. ábra) . 

7. ábra 

V. ax. Okve t l enü l létezik oly kivéte les O - p o n t , amely k e z d ő p o n t j a ké t 
(OA és OB) kü lönböző (vagyis egymássa l n e m azonos, h a n e m „el térő") 
irányú szabályos vek to rnak . 

11. def. Az V. ax . -ban eml í t e t t k i t ü n t e t e t t O - t planimetriai pontnak 
nevezzük és a többi tő l való m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü l a t o v á b b i a k b a n dőlt n a g y -
be tűve l : O-va l f o g j u k jelölni. 

VI. ax. Az OA és OB szabályos v e k t o r o k n a k A és B végpontjai egy-
máshoz képes t m e r e v e n v i se lkednek és ezenfe lü l az AB-vektor is szabályos 
(vagyis m i n d k é t i r á n y b a n vég t e l enü l m e g n y ú j t h a t ó ; 8. ábra) vek to r . Éppen 
ezér t ez ese tben az AB-vektort is konzekvensen sovány dőlt b e t ű k k e l : 
AB-ve l j e lö lhe t jük . 

8. koroll. Ha OA és OB szabályos vek to rok és oc te tszőleges reá l is szám, 
akkor az OC = a • OA v e k t o r n a k C és az O B - v e k t o r n a k B v é g p o n t j a m e r e v 
egymáshoz képes t , t ovábbá VI. ax. m ia t t a BC vek to r is szabályos és így 
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8. ábra 

a C-pont is p lanimetr ia i pont (C, 9. ábra). Következőleg pedig a közös 
kezdőpontú eltérő i r á n y ú két szabályos vektor ál tal meghatározot t mind-
két egyenes bármely p o n t j a is planimetriai pont. 

A planimetr ia i pon tok (P) ha lmaza va lamennyi pont (P) ha lmazának 
egy részhalmaza: (P) C (P). 

A következőkben csakis a 11. def . é r te lmében vet t planimetriai pon-
tokról esik szó, ezért e jelzőt e lhagyha t juk , és e megkülönbözte tésre csakis 
sovány dőlt betűjel le l f o g u n k emlékeztetni . 

12. def. Az OA és OB-vektor középvektorán azt az OC-vektort é r t jük , 
amelynek kezdőpont ja szintén O, végpont ja pedig az AB-nek C felező 
pont ja (10. ábra). 

9. koroll. Adott OA és OB vek to rnak a 6. és 7. koroll. mia t t mindig 
van egy és csakis egy középvektora, és ez egyben függet len az OA és OB 
megadásának sor rendjé tő l . 

13. def. Az OA és OB vektor OD összegén e két vektor OC közép-
ér tékének kétszeres m e g n y ú j t ó t t j á t é r t jük . Ez okvet lenül létezik a 8. és 9. 
koroll. mia t t . Az OD-összeget így j e lö l jük : OÄ -f- OB = OD. 

CS 

9. ábra 

10. ábra 
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10. koroll. A 9. koroll. miat t fennál l az összeg kommutativitása: 
ÖÄ -j- ÖB = OB + ÖA. _ 

14. def. Az OA és OB-vektor különbségén az OA-nak és az OB 10. 
def .-ban ér te lmezet t negat ív jának, vagyis ( — l ) - O B - n a k összegét é r t j ü k 
(11. ábra): 

OD = ŐA—ÖB=~ÖA-{~(—l)-ÖB. 

B ' t \ D 
11. ábra 

11. koroll. Valamely OA vektor és a-OA megnyú j tó t t j á n a k összege 
disztributiv, vagyis OA -f- a-OA = (1 -\-á)-OA. Ez az azonosság következik 
a 13. def.-bői és III. ax.-ból. Az azonosságból egyszersmind: 

a • ÖA - f ß • ŐA = (a + ß) -ÖÄ 
(első disztributiv törvény). 

15. def. Az OA és OB-vektor skaláris szorzatán az 

i-(|ÖAj2 + \ŐB\2 - |AB2) 

reális számot é r t jük , amelyet az OA-OB jellel rövidí tünk (8. ábra) : 

Ö Ä • Ö B = 1 ( ( ) A 2 - O B I 2 - A B •') 
2 

Ebből világos, hogy a skaláris szorzat kommutatív: 
ÖA • ÖB = OB • OA. 

12. koroll. A 15. def.-ból következik, hogy 
OA-OA = !OÄl2. 

Továbbá valahányszor i O A í = 0, mindannyiszor II. ax. m i a t t O B = AB, 
tehát egyben Ö Ä - Ö B = 0. 

13. koroll. Adot t OA vektorhoz és ß (akár pozitív, akár negatív) reális 
számhoz mindig tar tozik egy és csakis egy oly OB-vektor, hogy 

ÖB| = \ß\ • \ÖÄ\ (a) ( = 4. def. a) 
és 

OA • OB = — • \OA\ • OB . (b) 
\ß\ • 
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M e g g y ő z ő d h e t ü n k u g y a n i s a r r ó l , h o g y a z a) és b) e g y e n l e t e i k e t a 15. d e f . 
a l a p j á n k i e l é g í t i az OB = ß-OA v e k t o r , a m e l y a IV . a x . é r t e l m é b e n m i n d i g 
l é t e z i k é s p e d i g a 6. k o r o l l . m i a t t „ e g y é r t é k ű " m ó d o n . 

VII. ax. A skaláris szorzat disztributiv, v a g y i s : 

OA • (OB - f OC) - OA - OB - f OA • OC. 

A k ö v e t k e z ő k b e n p u s z t á n rövidebb í r á s m ó d é r d e k é b e n a k ö v e t k e z ő jelö-
léseket v e z e t j ü k b e : 

a = OA, b = OB, c = OC s t b . 

14. koroll. F e n n á l l a k ö v e t k e z ő a z o n o s s á g : 

(/ • a) • b = X(a • b) (a) 

E tétel belátására idézzük ú j jelöléseinkkel a 11. koroll.-t (b), a VII. ax.-t (c) és 
a III. ax.-t (d): 

(X + fi)' a — A a -f (jl ' a , (b) 

a • (b + c) a • b + a • c . (c) 

1 Ia b = ß • a és c — y • a , akkor 

c = •[) . (d) 
ß 

A bizonyítandó (a) a (b) mia t t feltétlenül igaz 

2 = 0, + 1 , + 2 , + 3 , . . . , +k , . . ,-ra. De igaz ). = re is. Ugyanis (az egyenlőségjel 
2 

fölé annak az egyenletnek zárójeles betűjelé t írva, amelynek alapján az egyenlőség 
belátható): 

(b! (a a\ <cl (a 1 í a \ 
ab = 1 1 b = 2 — b\ , tehát valóban — (ab) = \b . 

V2 2 J {2 J 2 {2J 

1 , 1 Éppen ezért (a) igaz a A — — - r e és ál ta lában A — — - re is (j = 0, 1, 2, . . .). Isme-
4 2i 

retes azonban, hogy bármely reális szám egyértelmű módon felírható (lényegileg 
a kettős számrendszerben, vagyis): 

+ 00 y 

( j = í ) i 2> ( e ) 

J - ü 

alakban, ahol /t0 (pozitív, vagy negatív) egész számot, a l-2, . . . pedig vagy zérust, 
vagy + 1-et jelent. (Minthogy itt a 2 egy monoton növekvő felülről (a0 + 1 ) korlá-
tos végtelen sort alkot, ezért ennek okvetlenül van határértéke. Tehát (e) miat t : 
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<e! f OO _ ( b ) f ) \ (Cl í 7 \ tb> 

(Xa) b = J ^ ~ a J b = |A0 a + - y a + . . . j b = (X0 a) b + J-^-a | b + ... z 

( b ) _ 7 / } \ 00 te) _ 

1 \ l J j = 0 2) 
amit éppen bizonyítani akar tunk . 

Az (a)-ból (következik, bogy b = X-a esetében lab I = la! -Ibi. (f) 
16. def. Az OA ós OB vektor t egymásra merőlegesnek (orthogonális-

nak) mondjuk , ha OA-OB = 0. 
15. koroll. Ha OA-OB = 0, akkor 15. def. a l ap ján fennál l a 

PYTHAGORAS-tétel: ' L Ö A L 2 + L Ö B L 2 = L A B L 2 . 

16. koroll. Valahányszor az OA-vektor merőleges OB-re, mindanny i -
szor a 14. koroll. mia t t a Á-OB is merőleges OA-ra. 

17. koroll. Adot t OA-vektorhoz okvetlenül ta lá lunk rá merőleges 
OD-1. 

Az V. ax. mia t t ugyanis mindig van szintén szabályos oly OB, amely-
nek i ránya (12. ábra) az OA i rányátó l eltér. A 8. koroll. a l ap ján létezik 
továbbá oly D-pont is, amelyre nézve AD = X • AB, ahol X tetszőleges reális 
szám, nevezetesen 

().\ 2 X 
AO • AB 

12. ábra 

A 15. def. a lapján belátható, hogy X fent i é r téke mellett OA-OD= 0, 
vagyis a megtalál t OD valóban merőleges OA-ra. 

18. koroll. Az OA és OB vektorhoz okvet lenül ta lá lunk egy és csakis 
egy_oly OC vektort , amelyre ÖC = yÖÄ és CÖ C~B= 0 (13. ábra). Ezt 
az OC vektort az OB-vektor OA-ra vonatkozó merőleges vetületének 
mondjuk . 
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B 

13. ábra 

Valóban a 15. def. és a ICOI = [OCí azonosság miat t a 
ÖÄ • ÖB .. - - — — eseten i lyen az OC = y • OA vektor , amely az 

O A 2 

előbbiek a lapján biztosan létezik éspedig egyérfcékűen. 
19. koroll. Az előbbi koro l lá r iumban emlí te t t három vek to r ra nézve 

a 15. def. a lapján fenná l l : 
OA • OB = ÖÄ • ÖC 

Szavakban: a skaláris szorzatot az egyik vektor tényezőnek a másik vektor 
merőleges vetületével való skaláris szorzata is megadja . 

C) Az ún. inerciális pontok halmaza 

VIII. ax. Létezik oly O k i tün te t e t t p lanimetr ia i pont, ame ly éppen 
ezért nemcsak az V. ax. szerinti OA = a és az e l térő i rányú OB = b szabá-
lyos vektornak közös kezdőpont ja , hanem még egy ezekre merőleges, szin-
tén szabályos ÖD = d -vek to rnak is. 

17. def. A VIII. ax . -ban emlí te t t O k i tün t e t e t t p lanimetr ia i pontot 
inerciálisnak nevezzük és megkülönbözte tésül ál ló (antiqua) nagybetűve l : 
O-val jelöljük. (Az inerciális pootok (P) ha lmaza részhalmazának tekint -
hető a planimetr ia i pontok (P) ha lmazának: (P) c (P). Magát az a ós b 
vek to r ra merőleges d - i r ányvek to r t n a b -ve l is jelölni fogjuk.) 

20. koroll. A VIII. ax . -ban emlí te t t O inerciális pontom k ívü l inerciális 
még az A, B, D pontok bármely ike is, sőt bá rme ly (kettőjük ál ta l meghatá-
rozott vektor egyenesén fekvő bármely pont is. 

A következő §-ban csakis inerciális pontokról lesz szó. 

3. §. A térkontinuum analitikus modellje 

A következőkben m e g m u t a t j u k , hogy az előző §-ban k i fe j t e t t geo-
met r ia i tételek bá rmely ikének megfelel egy-egy té te l a három-e lemű 
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reális változók függvény-anal íz isében. Más szóval a geometr ia az analízisre 
egyér te lműen leképezhető. 

A) A vektorok komponens-előállítása 

18. def. Az OX = x, OY = y, OZ = z vektorok legyenek szabályosak 
(vagyis 7. def. szerint végtelenül megnyú j tha tok , 14. ábra), továbbá egy-
másra kölcsönösen merőlegeseik (,, o r t hogoná lisalk") az ismert jobbkéz-
szabály szer int : 

xy = 0, yz = 0, zx - 0, (a) 
és é r tékük legyen egységnyi („normál t") : 

Ixl = 1, lyl = 1, ízi = 1. (b) 

14. ábra 

Az így ér te lmezet t közös (és per def. inerciális) kezdőpontú („orthonor-
mált") i r ány-vek torhármas t inerciális tengelykeresztnek, másszóval inercia-
rendszernek nevezzük, minthogy a 17. def. értelmiében az O pont inerciális, 
sőt az X, Y, Z pont a 20. koroll. é r t e lmében egyszersmind szintén inerciális. 

21. koroll. A VIII. ax., va lamint a 18. koroll. jóvoltából okvet lenül 
létezik legalább egy inerciális orthonormált tengelykereszt, röviden inercia-
rendszer. 

22. koroll. Ha az x, y, z inercia-rendszer, akkor az x, y, — z is iner -
cia-rendszer, amit az előzőhöz képest ellenkező sodrásúnak nevezünk. 

23. koroll. Adott x, y, z inercia-rendszerhez és OA = a vektorhoz 
(ilyen a VI. ax. a lap ján okvetlenül létezik, és A végpont já t „nyugvónak" 
nevezhet jük) mindig tartozik egy [faN, ay) a7]-val jelölendő reális szám-
hármas, hogy az a 

a = (axx + a y y) + OyZ (a) 
a lakban is í rható (15. ábra, ahol O A s y = a xx + a y y és O A z . az z). 
Szorozzuk ugyanis a vektoregyenle te t skalárisan rendre x, y, z-vel, aktkor 
a VII. ax., továbbá a (18. def. a) és (18. def. b) egyenlet mia t t az 

ax = a x ; ay = ay ; az = a z 
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15. ábra 

egyenletekhez ju tunk , ame lyek az a x , a y , az~t valóban megad j ák éspedig 
kölcsönösen és egyér te lműen . 

Egyben világos, h o g y va lahányszor az OA = a é s egy OB == b vektor ra 
nézve a x = bx, a v = b y és a 7 = bz, mindannyiszor OA = OB, vagyis az 
A és B végpont egybeesik. 
24. koroll. 

a) Az b = a-a m e g n y ú j t o t t vektor t jel lemző [(bx, by), b7\ számhármasra 
nézve mindig f enná l l : 

bx ~ A ' CLx ; by = a • a y ; bz= a • a z . (a) 
b) A c = a-\-b összeg-vektort jellemző[(cx , cy) cz] számhármasra nézve 

pedig mindig f enná l l : 
cx = ax + bx', Cy = a y -f- b y ; c-Á — az + bz. (b) 

25. koroll. A vektori összeg asszociatív, vagyis 
(ä + b) + c = ä + (b + c). 

Valóban: a bal - és a jobb-oldalt jellemző számhármasok megegyeznek. Ugyanis 
24. koroll. (b) egyenlete miat t a baloldalt jellemző számhármas: 

[{(a* -f bx) + cx , (ay + by) + cv} (az + b7J + cz] , 

a jobboldalt jellemző számhármas pedig: 

[{«x + + c j f a y + (by + Cy)} az -f (bz + cz)] . 

E két számhármas azért egyezik meg, mert az algebrai összegek rendre 
(ax + bx)J

rCx = ax-\- (bx-\- Cx) , . . . . Ezt kellett bizonyítanunk. Ezért az (a + b) + 
-f- c = d összeg jelzésénél nem okozhat félreértést, ha az a vektort jellemző [(£<x> a v ) 
számhármas jelölésénél a belső zárójel-párt elhagyjuk, vagyis ezt > ay > a z ] - v e l 
rövidítjük. 

19. def. Az x, y, z inerc ia - rendszerben az a vektor t a 23. és 25. koroll. 
é r te lmében jel lemzc [ax, ay , a7] é r t ékhá rmas t a vektor (merőleges) szám-
komponenseinek nevezzük. 
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26. koroll. Az ab skaláris szorzatot a vektor tényezők komponenseiből 
a könnyen igazolható 

ab = axbx + dyby + azbz 

azonosság a lap ján is k i számí tha t juk . 
27. koroll. A komponens-előál l í tás a lap ján könnyen bizonyítható t é -

telek : 
a) / • (a -f- b) = A • a -f- X • b (második disztr ibutív törvény). 
b) Ha a c vektor is és a d is merőleges az adott oly a, va lamin t b-

vektorra , amelyeik i ránya egymástól (különbözik, akkor a d-vektor egyben 
a c-nek m e g n y ú j t o t t ja. 

B) Analitikus modell, térgörbe jellemzése 

20. def. Legyen az x, y, z inercia-rendszerben az OA = r A szabályos 
vektor . Az r A veiktor az A nyugvó végpon t j ának helyzetét jel lemezni képes. 
Ezért az rA-t az A-point helyzetvektorának nevezhetjük. 

Az r A vek to rnak a 23. és 25. koro l lá r iumban ér te lmezet t derékszögű 
komponensei t a [ xA, yA, zA ] számhánmassial jelöljük, amelyekre éppen 
ezért fenná l l : 

rA — xA • x + í / a • y + zA • z . 
28. koroll. Számítsuk ké t oly A és B (nyugvó) pont AB távolságának 

négyzetét , ame lynek r A és r B helyvektoraihoz rendre az xA, yA, zA és 
> UB > zB komponensek ta r toznak (16. ábra). Képezzük e célból a 15. def. 

a lapján az r\rB skaláris szorzatot : 

W H = ~ ( r í + r h - jÄBj2) . 

16. ábra 

Fejezzük ki innen a kereset t AB2 - e t : 
|AB[2 = r\ + rh- 2rArn , 
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és a lkalmazzuk (visszafelé) a VII. ax iómával k i fe jeze t t disztributív tö r -
vényt : 

lABl2 = ( r A — r B ) 2 . 

Innen egyben rögtön azt is lá t juk, hogy két vektor különbségének értékét 
a végpontok távolsága is megadja. 
Végül a jobboldali skaláris szorzatot a 25. és a 24. b) koroll. a lapján fe jez -
zük ki komponensekkel . Ekkor a kerese t t fo rmula (amely az inerc ia- rend-
szerben ún. euklidesi hosszmértékviszonyökat határoz meg): 

\AB\z = (xx- + (yx-ijBp + ( z A - Z B f . 

Ezzel világossá vált, hogy az inercia-rendszer „ te rének" bármely nyugvó 
pont jához 3-e lemű reális é r tékrendszer t t u d u n k rendellni, éspedig kölcsö-
nösen és egyér tékűen, sőt e számhármasok segítségével a pootpárokhoz 
tartozó távolságér tékeket ki t u d j u k számítani . Ezáltal egyben va lamenny i 
axiómánkat is m e g t u d j u k fogalmazni, csakhogy pont he lye t t számhármas t 
kell mondanunk . Minthogy pedig a hozzárendeléshez igénybe kel le t t ven -
n ü n k a 2. § -ban fe lsorakoztatot t va lamennyi axiómát é s definíciót, ezért 
bízvást á l l í tha t juk , hogy axiómareruszerünk ugyanúgy e l lentmondásmentes , 
akár az analízis. 

21. def. (Későbbi hivatkozások céljából.) 
a) Legyenek a reális p paraméternek az x = s (p) ; y — y (p); z — z (p) folytonos 

(szintén reális) és egyértékű függvényei. Ekkor az x, y, z inercia-rendszerben az 
r(p) =x(p)'X + y(p)-y + z(p)-z (a ) 

komponens-előállítással értelmezett r (p) helyvektor végpontja a p különböző lehet-
séges értékeinél egy ún. térgörbének pont jai t képezi (17. ábra). A p-paraméterül cél-
szerű az ún. ívhosszúságot választani. 

A 

b) Az r = r (p) térgörbe ívhosszúságát ( ; t ) a p^ és p R paraméterértékekkel 
jellemzett A és B pontja között a térgörbe A és B pontja közé beiktatható összes 
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lehetséges A r hurpoligonok hosszúságának (értsd: értékösszegének) felső határa 
definiál ja: 

B _ 
A AH = l i m ^ . (b) 

A 
Itt hallgatólag feltételezzük azt, hogy a felírt határér ték létezik, ha a közbeiktatott 
pontok számát minden határon megnöveljük, ezzel minden A r húr hosszúságát vég-
nélkül kisebbítjük. 

Tegyük fel, hogy az r (p)-t értelmező x (p), y (p), z (p) függvények mindegyike 
a p-szerint legalább egyszer differenciálható. (Ekkor e függvények egyszersmind a 21. 
def. a)-beli folytonossági követelményünknek is eleget tesznek.) Ezért létezik a 

dx — dy — dz — dr 
x - f — í - . y + — - z = 

d p d p d p dp 

függvény is. E feltételek mellett a (b)-vel definiált 

P B P B 

o a b = | [dr, - | 
PA P A 

d x V2  

d p dp J 1 dp J 

Cc) 

dp . (d) 

Ha ezután a Pu-t változónak tekint jük és p-vel rövidítjük, akkor: 

Ö"A. 

PA 

dx2\ 
+ . . . d p . 

d p 
(e) 

Ezért az r (p)-t egyben a görbe A pontjától számított crA. ívhossz-paraméter r (rrA.) 
függvényének is felfoghatjuk (1. 33. def.-ban). 

Világos egyszersmind, hogy 

d c A . 

dp 
d x 2 ' 

d p , d p J ^ d p I <0 

(g) 

Ezért az (a)-val adott térgörbe ún. érintőirányát a 

d r dr do^ . 

do-A. d p d p 
egység-vektor szolgáltatja. 

D) Párhuzamos, valamint sík-vektorok bevezetése 

I t t c s a k i s o l y f o g a l m a k a t é r t e l m e z ü n k é s v i z s g á l u n k , a m e l y e k r e a k i n e -
m a t i k a m e g a l a p o z á s á b a n (4. §) o k v e t l e n ü l s z ü k s é g ü n k lesz . 

Az i t t k ö z ö l t k o r o l l á r i u m o i k u g y a n a n a l i t i k u s a n ( é r t s d : v e k t o r - k o m p o -
n e n s e k s e g í t s é g é v e l is) k ö n n y e n i g a z o l h a t ó k , m é g i s i g y e k e z ü n k i n k á b b 
a d i r e k t b i z o n y í t á s u k a t v á z o l n i . 
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22. def. A veiktori összeg ér te lmezésénél (13. def.) egyszersmind fe l -
lépő BD vektor t (1. 10. ábráin), amelynek kezdőpont ja t ehá t az OB végpont -
jával, végpont ja pedig az OD ( = OA + OB) összeg végpont jáva l egyezik, 
az OA veiktor B-pontbeli párhuzamos vagy parallel másának (képének vagy 
á tv i t t jének) nevezzük és e tu la jdonságot így je lö l jük: OA I! BD. 

29. koroll. Ha BD az OA vek to r (B-pontbeli) parallel mása, akkor fo r -
dítva, az OA vektor is paral lel mása BD-nek (az O-pontban) és a 28. mia t t 
é r t ékük egyszersmind m e g is egyezik. 

30. koroll. Az OA vek tornak tetszőleges B-pontban van egy és csakis 
egy parallel mása (az összegnek a 13. def. végén k i fe j te t t „egyér téküsége" 
miatt) . 

31. koroll. A vek torok párhuzamossága tranzitív. Ha tehát OA vek tor -
n a k az E pon tban párhuzamos mása az EF vektor (OA II EF), továbbá en -
nek a B-pontban pá rhuzamos mása a BG vektor (EF I BG), akkor a BG 
vektor egyszersmind az OA-nak is pá rhuzamos mása (BG " OA). 

Az a BD vektor, amely OÄ-nak a B-ben párhuzamos mása, megegyezik ugyanis 
BG-vel, mert DG = 0 (18. ábra) az OG = ' Ö D miatt . A 20. def., valamint a 9. és 25. 
korollárium jóvoltából ugyanis: OD = OA + OB; viszont az OG = OH — OE, ahol 
OH = OÄ + OE + OB = OF + ÖB, tehát OG = C)F — OE + ÖB — OA + OB, és ezzel 
OD = OG, amit bizonyítani akartunk. 

a) Két egyenes t (1. 9. def.) akkor m o n d u n k egymással párhuzamosnak, 
ha annak a ké t vdk to rnak i ránya (7. def.), ame ly a k é t egyenest megha tá -
rozza, egymásnak pá rhuzamos mása . 

A 19. á b r á r a nézve tehát az ÖA és a P Q vektor által meghatá rozot t 
(a) és (/?)-egyenes akkor párhuzamos : (a) II (ß), ha OA = a • OE, lOEl = 1; 
P Q = q . P F és OE II PF . Fenná l l pl. (a) II (a) is. 

b) A 19. ábra (a)-egyenesén a G-ponto t a párhuzamos (/?)-eg yenes P -
pon t j á ra nézve a k k o r m o n d j u k átellenes pontnak, ha a G P merőleges az 
(a)-ra, vagyis GO • G P = 0. I lyen G a 18. koroll. miat t okvet lenül létezik. 

18. ábra 
23. def. 
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32. koroll. Ha az (a)-egyenes G-pomtja átellenes pon t ja a párhuzamos 
(/5)-egyenes P -pon t j ának , akikor fo rd í tva P is átellenes pon t j a Gnnek. 

E tétel belátására ki kell mutatnunk, hogy a 19. ábra jelöléseivel PG • PF = 0. 
Valóban a kiindulási feltevés miatt GO . GP = 0, tehát (15. koroll.) |GP[2 = |"ÖP[2 — 
[GO|2, ahol a 18. koroll. értelmében OG = y . OE, vagyis |ÖG|- = y2 [OE]2 és itt 

y = Ö E . Ő P / | O E | 2 . (a) 

Ezért egyik előbbi egyenletünk miat t : 

|GP|2 = |OP|2 — y2 • |OE|2, (b) 

másrészt a 28. koroll.-t alkalmazva a K~y és OE = a, OF = ÓÉ + OP = b esetre: 

y (OE. OF) = (yÖE) . OF = OG . OF. (c) 

Itt a jobboldal a 15. def miat t OG . OF = —( |ÖG| 2 + JOFj2 — |GF|2), ahonnan |GF|2 = 

= OCr ' -}- j ÖF |2 — 2 • ÖG . ÖF. 

A (c) baloldalának felhasználásával pedig: 

GF | 2 = jÖGj2 + jÖFj2 — 2y • (ÖE • Ö F ) és ebből (a) alapján 

|GF|2 = |ÖP|2 + ! 0 É j 2 (1 - r ) . (d) 

Minthogy a 32. koroll. miatt |PFj — |OE|, ezért (a) alapján 

P F 2 + |PG|2 = |OE|2 + OP,2 - y2 jOEj2 = [OE|2 (1 - f ) + |OP,2 , 

ami (d)-vel egyezik, vagyis a 15. kor. megfordítása alapján PG . PF = 0. Ezt akartuk 
bizonyítani. 

33. koroll. Ugyanazon párhuzamos egyenespáron tetszőlegesen felvet t 
két átellenes pon tpár távolságér téke megegyezik. 

24. def. Két párhuzamos egyenes távolságán („közén") két átellenes 
pon t j ának távolságát értjüik. 

25. def. Az OD vektor akkor esik az egymástól eltérő i r á n y ú OA és 
OB vektor síkjára (20. ábra), ha t a lá lunk oly a és b reális számot, amellyel 
OD a következő alakban adható m e g : 

OD = a • OA b • OB. 
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34. koroll. E g y v e k t o r n a k v a l a m e l y s í k r a e s é s e tranzitív t u l a j d o n s á g . 
V a g y i s h a az O A - t ó l e l t é r ő i r á n y ú O D is és O F is a z e g y m á s t ó l e l t é r ő 
i r á n y ú O A és O B v e k t o r s í k j á r a e s i k , a k k o r e g y s z e r s m i n d O F a z O A 
és az O D s í k j á r a e s ik . 

Valóban, a feltevés miat t : Ö D — ű D • ÖÄ" + bD • Ö B , és O F = aF • ÖÄ + bF • OB , 

ahol a kikötésünk ér telmében jzé 0. Fejezzük ki az első egyenletből OB-t: 

OB = 1 • O D — - Ö Ä , 

és helyettesítsük a másodikba: 

O F — aF • OA + — • Ö D — . "ÖÄ — (aF - - O Ä + ^ - Ö D , 

ami éppen állításunkat igazolja. 

26. def. Az OA, O B , O C vektorhármast lineárisan függetlennek a k k o r 
m o n d j u k , h a az a • O A b - O B c • O C v a k t o r i összeg csaikis a k k o r 
z é r u s , h a a = b = c = 0. 

35. koroll. A V I I I . a x . - b a n e m l í t e t t O A é s O B v e k t o r o k , a m e l y e k e g y -
m á s t ó l e l t é r ő i r á n y ú a k , é s a z e z e k r e m e r ő l e g e s O D v e k t o r l i n e á r i s a n f ü g -
g e t l e n v e k t o r h á r m a s t a l k o t n a k . 
Ez állítás bizonyítására megmutat juk, hogy tagadása ellentmondás (hamis). Tegyük 
fel tehát, hogy nem az állítás, hanem annak ellenkezője igaz, vagyis van oly a, b, d 
szám, amely közül legalább az egyik nem zérus, és amelyre mégis 

a . OÄ + b • OB + d • OD = 0. (a) 

Először megmutat juk, hogy az egyenlet fennállása esetén a három szám közül a d 
semmi esetre sem lehet véges. Szorozzuk ugyanis ezt az egyenletet OD-vel, ekkor 
a merőlegesség kikötése mia t t d . |OD|2 = 0 egyenlethez jutunk, ahol |OD|2=)=0, tehát 
ahonnan valóban d = 0 adódik. 
Ezért (a) okvetlenül az a . OA + b . ÖB — 0 egyenletre egyszerűsödik. Ez azonban 
sem a4=0, b = 0 (I), sem az a = 0, b =j= 0 (II), sem pedig az a 4= 0, b 0 (III) esettel 
nem fér meg. Ugyanis belőle az I esetben b = 0 mellet t mégis az a = 0, a II-ban 
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a ~ 0 mellett mégis a b — 0, a III-ból pedig az következne, hogy OA és OB vek-
torok mégis egyirányúak, noha a kiindulásnál (VIII. ax.) ennek ellenkezőjét té te-
leztük fel. 

4. §. A relativisztikus kinematika alapelvei 

A) Időkontinuum 

27. def. Az A-pont va lamely tu la jdonságának legelemibb megvál to-
zását az A-pont eseményének nevezzük. Ezt a következőkben megfelelő 
görög kisbetűvel , a-val f og juk jelölni. 

IX. ax. Mindig el t u d j u k (objektíven) dönteni azt, hogy ugyanazon A-
ponton az egyik a ' -esemény egy másik a " - n é 1 későbbi-e (ennek je le : 
a • > a") vagy sem.* 

28. def. Ugyanazon B-pontnak viszont két oly ß'~ és ^" -eseményét , 
amely közül egyik sem későbbi a másiknál , szimultánnak nevezzük: 

X. ax. Az eseményeik kontinuumot a lkotnak. Vagyis ugyanazon pon t -
nak eseményei a „később" rendező állítással ( D e d e k i n d - f é l e szeléssel) ú g y 
rendezhetők, aká r a reális számok. 

29. def. Ha az E-pont az A-hoz képest mozog, akkor az E-pont esetleg 
,,át" is ,,haladhat" A-n. Az „áthaladás" p i l lanata az A-n egy a -eseményt 
határoz meg, amelye t a Z (A, E)-vel je lölhetünk. Ha az E az A-n á thalad, 
akkor fordí tva az A is á thalad az E-n, és ezzel E-n szintén egy • (E.A) }val 
jelölendő eseményt „vált ki" . 

XI. ax. Ké t pont koincidenciáját, más szóval kölcsönös á thaladását 
egymáson kategor ikusan megí té lhetőnek t a r t j u k , akár a mozgást . 

A következőkben nem z á r j u k ki azt, hogy az A- és az E-pont m e g -
számlálható módon egymásután többször is á tha lad jon egymáson. 

XII. ax. Három tetszőleges pont kölcsönös áthaladása egymáson tran-
zitív. Ha tehát A-n az E is és ugyanakkor F-pont is áthalad, vagyis 
(A, E) (A, F), akkor az E és F is okvetlen á tha lad egymáson. 

36. koroll. A XII. ax. fel té telei szerint egyszersmind 

(E, A ) : : (E, F) és (F, A) Z <F, EJ. 

B) Téridő-kontinuum (világ) 

XIII. ax. A mozgó E-pont bármely lehetséges e eseményekor ta lá lunk 
az inercia-rendszerben (3. § 18. def.) egy és csakis egy nyugvó A-pontot , 
amelyen az E éppen áthalad [e • (E, A)]. Az E mozgásakor csakis egy fo ly -
tonos térgörbe (,,pályagörbe") pon t ja in ha ladha t át éspedig, ha ezek m i n d -
egyikén tör téne tesen csakis egyszer halad át, akkor a t é rgörbén az E-nek 
későbbi eseményekor le tapintot t ponthoz mindig egyszersmind nagyobb 
abszolút ér tékű ívhosszúság tar tozik. 

* L á b j e g y z e t : Ennek egyetlen objektív kritériuma az entrópia növekedésének iránya. 
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XIV. ax. Ha az E-pont az inercia-rendszerben n y u g v ó (a) egyenesen 
mozog, okikor tetszőleges a nem nega t ív reális számhoz mindig mozga tha-
tunk az (a)-n legalább egy oly G-ponto t is, hogy E és G egymáshoz képes t 
merev és lEG — a. 

XV. ax. Ha az E-pont egy, az inerc ia- rendszerben nyugvó (a) egyene-
sen mozog, akkor te tszőleges d-közű (y) párhuzamos egyenesen mindig 
mozga tha tunk az E-hez képes t merev oly F-pootot is, hogy IEFÍ = d. 

I lyenkor azt m o n d j u k , hogy (a), (y) párhuzamos egyenespáron az E 
és F-poot „átel lenesen" mozog (21, ábra). 

d 
H 

21. ábra 

XVI. ax. Ha az előző ax . -ban eml í t e t t E-pont az (a)-egyenes nyugvó A-
pon t j án egyszer áthalad, akkor az F-pont is egyszer okvetlenül á tha lad a 
(y)-egyenesmek A-val á te l lenes C-pomtján. 

Vagyis jelöléseinkkel é lve: az E-pont e • (E, A) eseményéhez okvet le-
nül tartozik az F-pontnak is egy cp ^ (F, C) eseménye és fordítva. 

30. def. Ha az EF v e k t o r a XVI. ax . -ban említett módon, t ehá t „haránt-
irányban" halad át a ve le egyező é r t é k ű AC-n, a k k o r a nyugvó A-nak 
« (A, E) és a C-oeik y (C, F) e seményé t egymással egyidejűnek mond-
juk, és a t é n y t a __•_ y-val jelöljük. Valamely nyugvó vektor kezdő- ós 
végpont ján egy-egy eseménynek egyidejűsége t e h á t szimmetrikus tu-
lajdonság. 

XVII. ax. Ugyanazon inercia-rendszer nyugvó pon t j a in az események 
egyidejűsége tranzitív. H a tehát az A- , B-, C-ponít ugyanazon inercia-
r endszemek nyugvó pon t j a i , és az A - n a k a-eseményével egyarán t egyide jű 
B-nek ß, va lamin t a C - n e k eseménye {<x ß, a ^ y). akkor ß és y egy-
szersmind egymással is egyide jű (ß r y ) . 

XVIII. ax. Valamely inercia-rendszerben mozgó bármely inerciális 
pont csakis ugyanazon n y u g v ó egyenesnek pont ja in haladhat át, éspedig 
csupán egyszer, és a n n a k bármely p o n t j á n áthalad. Más inerciális pon tnak 
pedig ál ta lában más pá lya-egyenes fe le l meg (LANGE I. megállapítása). 

31. def. Az (O, X, Y, Z) inercia-reindszerben n y u g v ó A- és B-pont a és 
/3-eseménye időközt h a t á r o z meg, és ezt egy (a, ß)-val jelölendő reális 
számmal a k a r j u k jel lemezni , vagyis mérni , akár az egyenesdarabot (sza-
kaszt) szoktuk. — Megkövete l jük, hogy egymást közvetlenül követő idő-
közökből összetevődő időköz {a > / ? • > / } mér tékszáma az egyes időközök 
mér tékszámának összege legyen, vagyis te l jesül jön az (a, y) = (a, ß) -f- (ß, y) 
egyenlet . 
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32. def. A nyugvó A - és B - p o n t o n az időközt órával m é r h e t j ü k . Ó r á u l 
LANGE j avas l a t á r a az i ne rc i a - r endsze rben a XVIII . ax. é r t e l m é b e n e g y (e)-
egyenesen végighaladó egyszer és m i n d e n k o r r a k ivá lasz to t t E inerc iá l i s 
ponto t h a s z n á l h a t u n k fel, éspedig azá l ta l (22. ábra), hogy az A - p o n t a- és a 

B - p o n t ^ - e s e m é n y é k o r a 30. def . a l a p j á n m e g á l l a p í t j u k E - n e k az e g y i d e j ű 
helyét , vagy i s az óra (e) p á l y a e g y e n e s é n azt a n y u g v ó ké t E a - és E b - p o n t o t , 
a m e l y e n az E é p p e n az A - n a k a-, ill. B - n e k /9-eseményével e g y i d e j ű e n 
ha lad át. Az E a - és E b - p o n t lEa E b l t ávo lsága egylben az A - n , ill. B - n l e j á t -
szódó (a, ß) időközt is a r á n y o s módon jel lemezni , vagy i s mérn i képes 
{(a,ß) = x E , E j , ! } , m e r t a XVII I . ax. m i a t t a m é r ő s z á m r a vona tkozó 31. 
def . -bel i követe lés t kielégíti . A * a rányosság i tényező egyszer és m i n d e n -
kor ra te tszőlegesen vá lasz tha tó meg. Ezzel az időmérés t lényegi leg t ávo l -
ságmérés re s ikerül v i sszaveze tnünk . 

A legegyszerűbb e se tben az A - és B - p o n t megegyezik , ekkor az (a, ß) 
helyi időt mér . 

Ha azonban az A és B közül akár csak az egyik is n e m n y u g v ó pon to t 
je lent , akkor a 30. def . -ban é r t e lmeze t t egy ide jűség és a XVII . ax. is é r v é -
nyé t veszti . Ezér t csakis n y u g v ó p o n t p á r o n le játszódó e s e m é n y p á r időközé-
ről beszé lhe tünk . 

33. def. Ha a XIII . ax. második részében eml í t e t t mozgó E-pon tnak 
ine rc ia - rendsze rben l e t ap in to t t pályáját az r = r (a) t é r g ö r b e (2. § 21. def.) 
a d j a meg, ahol a a görbe n y u g v ó A - p o n t j á t ó l számí to t t í vhosszpa raméte r , 
a k k o r az E-pont sebességén az 

vek to r -menny i sége t é r t j ük , aho l da a t é r g ö r b é n az az ívhossz, a m e l y e t az 
E-pont a XIII . ax . -nak megfe le lően , és 32. def. a l a p j á n m é r v e az ine rc ia -
r endsze rben egy h a t á r t a l a n u l kics iny dt ( > 0 ) időköz a la t t t a p i n t le, f e l t éve , 
hogy a dr da i rány és a da d t létezik. 

2Q. Ábra 

r -
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Az r -megszabja az E pályamenfti mozgásának i r ányá t is. 
37. koroll. Ha a XVI. ax . -ban emlí te t t E-pont (1. 21. ábra) a nyugvó 

A-pontot ta r ta lmazó (a) egyenesen ál landó v sebességgel mozog az AB 
irányban, akkor az F-pont is v sebességgel mozog a (y) egyenesen a CD 
irányban. 

XIX. ax. Ugyanazon inerc ia- rendszerben bármely E mozgó inerciális 
pont sebességének ér téke á l landó (tehát nemcsak a 32. def.-ban emlí te t t 
óraponté, ez LANGE II. megállapítása) . 

38. koroll. Ezért a XVIII . ax. miat t is az E pon tnak egyszersmind a 
sebességvektora is állandó. 

XX. ax. Valahányszor az inercia-rendszerben az E-pont az (a) nyugvó 
egyenesen ál landó sebességgel mozog, és ezen mozog az E-hez képest m e -
rev G is, míg az E-hez sz in tén merev F-pont csakis a párhuzamos (/^-egye-
nesen, mindannyiszor az F és G merev is egymáshoz képest (23. ábra). 

Ez az ax. te rmészetesen akkor is érvényes, ha az (a) és (ß) egyenes 
egybeesik egymással. 

XXI. ax. Ha a nyugvó (a)-egyenesen az E-pont állandó sebességgel 
mozog, és ezen tar tózkodik az E-hez képest merev G is, a d-iközű (ß) p á r -
huzamos egyenesen pedig az E-hez szintén merev oly F-pont, amely re 
a XV. ax.-inak megfelelően éppen EF = d (21. ábra), akkor EF és EG 
egymásra merőleges. 

XXII. ax. Ha az E-pont az inercia-rendszerben nyugvó (a) egyenesen 
állandó ^-sebességgel mozog, és ugyanazon tar tózkodik az E-hez képest 
merev G-pon t is, továbbá az E-pont az (a)-egyenes nyugvó A-pont ján , a 
G-pont pedig a nyugvó B - p o n t j á n egyide jűen halad át (24. ábra), akkor a 

IEGI2 — lABl2 

mennyiséget mindig ugyanazon pozitív univerzál is á l landónak ta lá l juk. 
(Gyökének (c > 0) neve fénysebesség; ez a I.OHh'SJZ-kontrakció elve.) 

23. ábra 

v2 EG!2 

c 
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E G ^ v 

- ~ v i r 

A B 
24. ábra 

39. koroll. A XXII . ax . -ban a c2- t megadó azonosságból 

ABl — IEGI • f T ^ j * • 

40. koroll. A v — c esetén a 39. koroll.-ból AB = 0 következne. Ez 
azonban lehetet len, mer t ez esetben két soha egybe nem eső pont: E és G 
mégis egyszerre haladna át egy h a r m a d i k (A)-ponton, a XII. ax . -val szöges 
el lentétben. Ezért csakis a v < c eset következhet ik be, vagyis egy vektor 
az inerc ia- rendszerben legalábbis a sa já t i r ányában csakis c-nél kisebb v 
sebességgel mozoghat . 

41. koroll. A XXII . ax . -ban eml í te t t G -pon t is állandó u-sebességgel 
mozog (a)-n. Tehát a XXII . ax . -ban az E- és G -pon tok va ló jában sz immet-
r ikusan szerepelnek. 

42. koroll. Ha az E-, F-, G -pon tok az inerc ia- rendszernek ugyanazon 
nyugvó lOXl -egyenesén egyező i r ányú és nagyságú állandó u-sebesség gel 
haladnak, vagyis e pontok éppen ezér t a XX. ax. {(a) = (/?)} a l a p j á n egy-
máshoz képes t bá rme ly páros í tásukban merevek, akkor az EG vek tor az 
EF-nek egyszersmind m e g n y ú j t o t t j a : EG = y- EF. Sőt az EF a XIV. ax. 
jóvoltából kor lá t lanul megnyú j tha tó , vagyis a 7. def.-na'k megfele lő szabá-
lyos vektor , mer t per def. OX is szabályos. 

A klasszikus geometr ia nyelvén szólva ez azt jelenti , hogy egy egye-
nes önmagában (legalábbis ál landó sebességgel) e l tolható: tehá t a mozgás 
következtében nem „lép ki" egyet len pon t j a sem az egyenesből. 

Ez a megál lapí tás a 2. § 4. def . - jából és a XII. ax.-ból következik. 

34. def. Egyenletes transzlációval mozgó vonatkoztatási rendszer értel-
mezése. 

Mozogjon az O, X, Y, Z inercia-rendszer OX = x tengelyén az az O'-
pont, amelynek pá lya-egyenle te : x0' = v-t, ahol v (< c) állandó. 

A XIV. ax. és 42. koroll. mia t t okvet lenül mozga tha tunk az x - t enge -
lyen oly X ' -ponto t is, amely az O'-hoz képest merev és IÖ' X'l = 1 (25. 
ábra). 
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V 

25. ábra 

A XV. ax. jóvol tából t u d u n k ezenfelül egy az Y-ponton á t fek te te t t és 
az x-szel párhuzamos egyenesen „áte l lenesen" mozgatni egy és csakis egy 
Y'-pontot , amelyre éppen ezér t lO' Y'i = 1 és a XXI. ax. mia t t még 
O' Y' • O' X' = 0. Azonos módon vehe tünk fe l végül egy Z ' -pontot is 
azáltal, hogy az előbbi monda tban Y és Y' he lye t t Z-t és Z ' - t í runk. így 
e l ju to t tunk az O', X', Y', Z' ortho'normált vonatkoztatás i rendszer ér tel-
mezéséhez, amely az O, X, Y, Z inercia-rendiszerben egy mozgó vonatkoz-
tatási rendszer O X - i r á n y ú egyenletes (v-sebességű) t ranszlációjának fog-
ható fel. 

43. koroll. A 34. def . -ban ér te lmezet t O' X' a 42. koroll. a lap ján kor -
lá t lanul megnyú j tha tó , vagyis szabályos vektor . De a XV. ax. a lap ján be-
l á tha t j uk azt is, hogy az O' Y' ós O' Z' is kor lá t lanul megnyú j tha tó vekto-
rok, m e r t OY és OZ egy inerc ia- rendszernek tengelyei , amelyek éppen 
ezért korlát lanul m e g n y ú j t h a t o k . Ezért az O', X', Y', Z' vonatkoztatási 
rendszer t is inerc ia - rendszernek kell minős í tenünk. Az O, X, Y, Z inercia-
rendszernek a 32. def . -ban eml í t e t t órapointjául pedig célszerűen akár az 
O'-pontot is vá lasz tha t juk , és fo rd í tva : az O', X', Y', Z' rendszer órapont ja 
viszont maga az O - p o n t is lehet. 

Fent i megfonto lások egyben azt is bizonyí t ják, hogy az O', sőt bár -
mely állandó sebesség-vektorú pont is inerciális. 

C) Két inercia-rendszer kapcsolata (Lorentz-transzformáció) 

Ugyanazon eseménynek (pl. két pont egymáson való á thaladásának) 
mind az O, X, Y, Z inercia-rendszerben, m i n d a 34. def. szerint hozzá képest 
mozgó O', X', Y', Z ' -ben beszélhetünk helyéről és idejéről, amelye t az 
x, y, z, ill. x\ y', z' t é r -koord iná tákka l és a t, ill. f idő-koordinátával adha-
tunk meg. 

44. koroll. Egy esemény tér-koordinátáinak átszámítása mozgó inercia-
rendszerre. 

a) Szorítkozzunk először az x-tengelyen lejátszódó a = (A, A') eseményre. Neveze-
tesen nyugodjék a 34. def.-ban értelmezett O', X', Y', Z' mozgó vonatkoztatási rend-
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szernek O' X' = x'-tengelyén az A'-pont (26. ábra). Ez az A'-pont az O, X, Y, Z inercia-
rendszer OX = x tengelyén nyugvó tetszőleges A-ponton a 42. koroll. ér telmében 
okvetlenül áthalad valamely í-időben. 

O C A 
26. ábra 

Ugyanazon í-kor az O'-pont viszont szükségképpen az x-tengelynek valamely C 
nyugvó pont ján halad át, amelyre nézve a 34. def. ér telmében OC| = v-t. 

Ezért a 39. koroll. mia t t 
ICAI x = O'A' 

It t azonban 

Tehát 

j / l — y2/c2 

!CA - O A — l O C l - x—vt 

x — vt 

Y1 - v2 c2~ 
(a) 

b) Ha az a)-ban említet t A-pont y és z koordinátája nem zérus, akkor az a)-beli 
levezetést nem az x-tengely mentén, hanem egy ezzel párhuzamos oly tengelyen kell 
megismételni, amely átmegy az x — o, y o, z =)= o ponton. Ekkor ;r'-re az a)-belivel 
azonos kifejezés adódik, viszont a O', X', Y', Z'-ben a XV. ax. és a 32. def. ér telmében: 

y =y 
Az a)- és b)-beli egyenletek éppen a címben felvetett fe ladat megoldását, vagyis 
a térkoordináták speciális Lorentz-féle transzformációját á l l í t ják elő. 

45. koroll. Két esemény időközének kifejezése a mozgó inercia-rend-
szer időmértékével. 

A 34. d e f . - v a l é r t e l m e z ő i t é s a 43. k o r o l l . - b a n i n e r c i á l i s n a k t a l á l t 
O' , X ' , Y ' Z ' v o n a t k o z t a t á s i r e n d s z e r b e n ó r a p o n t u l l e g e g y s z e r ű b b e n az O -
p o n t o t v á l a s z t h a t j u k . C s a k h o g y a 32. d e f . - b a n e m l í t e t t t e t s z ő l e g e s x a r á -
n y o s s á g i t é n y e z ő t i t t a z EINSTEIN á l t a l f e l i s m e r t reciprocitási elv a l a p j á n 
c é l s z e r ű . m e g v á l a s z t a n u n k , v a g y i s ú g y , h o g y 

valahányszor O' sebessége az O , X , Y , Z-ben (állandó) v, mindannyiszor 
az O sebessége az O', X', Y', Z'-ben —v legyen. 
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Más szóval: mozgó O', X', Y', Z' inercia-rendszer ne legyen az 
O, X, Y, Z-hez képest k i tün te tve . 

Legyen (a 44. koroll.-hoz hasonlóan) A' az Ö' X' = x' tengelynek egy nyugvó 
pont ja (1. 27. ábrát, amely a 26. ábrától csak abban különbözik, hogy most |OC = 0). 

T 
0 ' A' F 

0 A 
27. ábra 

A t = 0 időben O' áthalad O-n, de ezzel az eseménnyel egyidejűen az A' is okvet-
lenül áthalad az x-tengely valamely nyugvó A-pontján. A 34. def.-ban értelmezett 
O'-pont pálya-egyenlete miatt a 

í = |OAj / v (a) 
időköz eltelte után pedig szükségképpen az O'-pont halad át az A-n. Ez a két áthala-
dási esemény {jelöléseinkkel: (O', O} és (O1, A)} az O'-n a t' időközt határozza 
meg, amelytől a reciprocitási elv megköveteli, hogy 

t' = | 0 ' A'| f v (b) 
ér tékű legyen. 

A 39. koroll. a lapján azonban: 

jCTA'l — lOAl • j / l — y 2 / c 2 . 

Ezt az egyenletet a következő a lakban is í rha t juk: 
,——j ü2 , . 
lOAl lOAl 

0 ' A ' = C" . (c) 
f l — y2/c2 

Itt az (O', A) esemény helykoordinátái: x = | Ö A | ; x ' = | 0 ' A ' | . Ezért 
ján: x—v-t és x'-v-t'. E jelölésekkel (c) így alakul: 

vt X 

v-t' = c3 - . 
j / l — y2/c2 

Ezt az egyenletet v (=j= o)-vel osztva a keresett 

| 1 - i>2/ c2 

(a) és (b) alap 

<d) 
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egyenlethez jutunk, amely megad ja az O, X, Y, Z-ben t időben és az x-koordinátá jú 
helyen Lejátszódó esemény t' idejét az x irányban állandó v sebességgel mozgó 
O', X', Y', Z' vonatkoztatási rendszerben. Az utolsó egyenlet kiegészíti a 44. a)- és b)-
ben levezetett két egyenlet (közös nevük: speciális Lorentz-transzformáció). 

D) A Lorentz-transzformáció néhány következménye 

46. koroll. Az x', y', z' és f koordinátákat adó speciális Lorenzt - t ransz-
formációnak inverze (vagyis x, y, z és t - r e megoldott a lakja) a v előjelétől 
el tekintve azonos alakú az eredetivel. Vagyis a" Lorentz- t ranszformáció 
visszaadja a 45. korol l . -ban megfogalmazot t reciprocitási elvet is. 

35. def. Legyen A és B az O, X, Y, Z inercia-rendszerben nyugvó két 
pont, amelynek tér -koordinátá i r endre xA, yA, zA és xB, yB, -b- Já t szódjék le 
A-n egy a -esemény a t\, B-n pedig egy ^-esemény a tR rendszer- időben. 
Az a- és /^-események téridő- (vagyis: világ-) távolságán az 

saß = \\xA - xB)2 - f (yA - í / b ) 2 + (z.\ - 2 b ) 2 c 2 ( / a - / b ) 2 

mennyiséget é r t jük . 
Az s(e3 mennyiség egyidejűség (tA = ÍR) esetében a tértávolság (GA,B) é r téké t 
veszi fel. Más esetben (pl. akkor is, ha AB = 0) az s n 3 imaginár iussá is 
válhatik. 

46. koroll. Ugyanazon két esemény világ-távolsága Lorentz- t ranszfor -
mációra invariáns. Vagyis az a- és /5-esemény világ-távolsága az O, X, Y, Z 
inercia-rendszerben pontosan akkorának látszik, mint a mozgó O', X', Y', Z' 
inercia-rendszerben. Az s2

a3 vi lág-távolságot értelmező négyzetösszeg első 
három tagja a két eseménynek a 21. koroll .-ban megismer t tér- távolság 
négyzetét ad ja (ez pozitív definit), az utolsó t ag ja viszont mindig negatív. 
Ezért az s~nß negatív é r téke t is fe lvehet (pl. az A = B esetben, ezért s2

aß 
indefinit). E sajá tság a lap ján a tér- idő- , vagyis vi lág^kont inuumot nem 
minősí the t jük te l jesen euklidesinék, h a n e m csak kvázieuklidesinek. 

Lát juk, hogy e kon t inuum bármely eseményéhez kölcsönös és egy-
ér te lmű módon egy négyelemű reális ér tékrendszer t r ende lhe tünk , és en-
nek ismeretében mindig ki t u d j u k számítani tetszőleges két esemény világ-
távolságát is, amely a té r - idő-koordiná ták Lorentz- t ranszformáció jára 
nézve invar iánsan viselkedik. Ezzel egyben a v i lág-kont inuum anal i t ikus 
modell jét s ikerül t megalkotnunk, mer t minden k inemat ika i á l l í tásunkat ki 
t ud juk fe jezni az analízis nyelvén is. E modell létezése pedig azt bizonyí t ja , 
hogy ax ióma-rendszerünk fe l té t lenül e l lentmondás-mentes , akár az ana -
lízis. 

47. koroll. Általános Lorentz-transzformáció. 

A 44. és 45. koroll.-ban adott speciális Lorentz-transzformációból (ahol O' sebes-
sége éppen x-irányú) Herglotz nyomán oly általános is levezethető, amelyben O' (és 
vele az X', Y', Z' egység-pontok) u-sebessége az x-iránytól tetszőlegesen eltér. 
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E célból legyen az O, X, Y, Z-rendszerben valamely esemény helyzetvektora 
r = x • x + y • y + z • z. Ez a 9. és 17. koroll. értelmében egyértelműen felbontható 
egy a v sebességgel egyező i rányú 

= ^ (a) 

és egy erre merőleges — r — r\ vektori tagra. Éppen ezért azonban az r | |-et az O' 
kezdőpontú rendszer valamely x ' -menti r'\\ helyvektorába a speciális Lorentz-transz-
formáció viszi át, amely most vektori jelekkel így is írható: 

t - I n i 

r u ~ v ' t ' = . ( b ) 
][\ — i>2/c2 j l 

Ha az r-nek az O'-ben egy r' felel meg, és erre a XXI. ax., ill. 44. koroll. jóvoltából 
szintén fennáll: 

r ' = r' | + r ; ; r[ = rl , 
akkor a (b) első egyenlete mia t t : 

— Tij — V • t r — r 
V1 - Ü2/C2 

Az (a) egyenlet a lapján tehát : 

, - , 1 í 1 - - - v-t 
r = r + — — 1 f (c) 

v" v Y i - v2ic- ' Y1 - f 2 / c ' 2 

Ezt az egyenletet a keresett általános Lorentz-transzformációvá egészíti ki (b) máso-
dik egyenlete, amelyben r\\ v helyébe kívánt módon rv írható, vagyis 

2 Irt f l -u2fc* 

Minthogy most bebizonyosodott, hogy a speciális Lorentz-transzformációból az ál talá-
nos (c), (d) is bevezethető, ezért biztos, sehol sem véthetünk az általánosság ellen, 
amikor csak a speciális Lorentz-transzformációból vonunk le következtetéseket. 

5. §. F ü g g e l é k 

A) Néhány megjegyzés. 

A f i z i k a e g y e s á g a z a t a i n a k ( így a d i n a m i k á n a k , t e r m o d i n a m i k á n a k 
s tb . ) a x i o m a t i k u s m e g a l a p o z á s a (kodifikálása) i g e n h a s z n o s n a k b i z o n y u l t . 
S e g í t s é g é v e l a z e m p i r i k u s t ö r v é n y e k k ö z ü l a l e g e g y s z e r ű b b e k e t k u t a t h a t -
j u k fe l , és e z e k e t a l o g i k a i k ö v e t k e z m é n y e i k t ő l j ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k . 
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De ú tmuta t á s t ad a (kodifikálás oly további, pontosabb ellenőrző kísér letek 
elvégzésére is, amelyekke l a fe l i smer t empir ikus törvények érvényességi 
határa i t t u d j u k megál lapí tani . Didaktikai é r téke is e lvi ta thatat lan. 

E dolgozat közzétételét az indokolja, hogy a relat iviszt ikus -kinema-
tika elemi elveit a geometr iával logikai egységben az i rodalomban még 
nem kodif ikál ták. Ennek az a kézenfekvő magyarázata , hogy az „abszolút 
tér és idő" egyszerű téveszméjé t követő klasszikus (vagyis a nemrelat ivisz-
tikus) k inemat ika beér te a geometria elveivel is. Az it t közölt ax iómákat 
a tapasztala tból leszűrt oly egyszerű szabályok a lkot ják , amelyek pontok 
viszonylagos mozgását, ill. mozdulat lanságát í r j ák le. 

Ezeket hallgatólag eddig is mindig elfogadtuk. A felsorakoztatot t 
axiómák közül szerencsésen csakis az utolsó bír jellegzetesen relat ivisz-
tikus tar ta lommal . Axiómáinkban ké t pont egybeesését, ill. viszonylagos 
mozdulat lanságát (merevségét) mindig e ldönthetőnek t a r t j uk . Eldöntésére 
ugyan a te rmésze t e talonul n e m szolgáltat merev pontpár t , mégis m ikén t 
két pont viszonylagos mozgásának, úgy viszonylagos mozdula t lanságának 
(merevségének) is van szükségképpen ér telme. 

Eszmei merev pontpár (hosszmérték) előállításáról az ún. korlátozott relativitás 
elve miat t kell eleve lemondanunk [8], Ezt az elvet a jelenleg ismert fizika teljes 
mértékben igazolta. Az elv szerint a kinematikailag lehetséges inercia-rendszerek 
közül a fizikai jelenségek, ill. eseménysorozatok egyet sem tüntetnek ki a többihez 
képest. 

Már pedig, ha létezne eszmeien merev F, G pontpár, akkor a XXII. ax.-hoz kapcso-
lódva a kezdetben nyugvó F kimozdítását az A-ról egyidejűen követné a G kimoz-
dulása B-ről. így az A-beli ok és B-beli okozat egyidejű eseménypár lenne, amit azon-
ban egy az AB-vel ellentétes irányban mozgó inercia-rendszerben ugyan nem egy-
idejűen, de az ok és okozat helyes sorrendjében észlelnénk, az AB-vel egyező sebes-
ségűben azonban paradox módon az ellenkező, helytelen sorrendben. Ez a tény 
pedig ki tüntetné az AB-vel egyező sebességű inercia-rendszereket az ellenkező sebes-
ségűekkel szemben, megsértve a korlátozott relativitás elvét. E paradoxont csakis a 
•merev pontpár megvalósíthatóságának tagadása oldja fel. 

17 
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B) A dolgozat sajátos jelöléseinek jegyzéke 

Az alábbi táblázat a dolgozat tanulmányozásának megkönnyí tésére szolgál 

Jelölés Rövid jelentése Részletesebb értelmezése 
megtalálható 

A, B, C, . . . Előírásoknak alá nem vetett (kinematikai) pontok 1. § első bekezdése 

Si
 

III <
l A kezdő és B vég-pont alkotta (hosszúság-) vektor (u) 1. és 2. def., továbbá 

VII. ax. is 

AB Az AB-vektor értéke 1. koroll. 
A, B, C,. .. Űn. planimetriai pontok 11. def. 
A, B, C, . . . , A, B. C, . . . Űn. inerciális pontok 17. def. 

nah Az a és b vektorra merőleges irány 17. def. 
OX = x, ÖY = y, OZ = z Inercia-rendszer orthonormált tengelykeresztje 18. def. 
[aK, ay, a j Az a vektor derékszögű komponensei 19. def. 

ÖX || BD Az OA vektor B-pontbeli parallel „mása" 22. def. 
(Cl), iß) Az A, B pontot tartalmazó nyugvó egyenes 22. def. 
(a) || (ß) Párhuzamos egyenesek 23. a) def. 

«AB Térgörbe ívhosszúsága 21. def. 

a,ß, y,... Esemény az A, B. C-ponton 27. def. 
a ' • a " Szimultán események az A-ponton 28. def. 

a ' " - > 3 c " Az a'" esemény későbbi a"-nél IX. ax. 

a Z ( A , B ) A B-pont áthaladása által az A-n értelmezett esemény 29. def. 

a ß Nyugvó A és B pont egyidejű a és ß eseményei 30. def. 

[a, ß) Az a- és /?-esemény által meghatározott (zárt) időköz 31. def. 
Saß Az a- és /^-események világtávolsága 35. def. 
O, X, Y, Z, A Nyugvó inerciális pontok 31. def. 



C) Ajánlás 

E dolgozatomat kegyelettel ajánlom első és legkedvesebb mesterem: MAGYAR KÄLMÄN tudós 
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ÜBER DIE PRINZIPIER EINES ELEMENTAREN AUFBAUES 
VON QUASI-EUKLIDISCHEN RAUM-ZEIT-KONTINUUM 

DR. MÁTRAI TIBOR 

In einer [1] der meinen vorigen Arbeiten habe ich eine einheitliche Methode für 
die Bestimmung der Raummetr ik auch in relativistischen (Herglotz-sehen) Sinne 
starrbewegenden Medien gegeben [2], Infolge dieser Methode gelang es mir zu den 
überraschenden Erkentnis zu kommen, dass sich ein unendlich sich ausdehnende 
euklidische Raum nur im Inertial-System verwirklichen kann. Sogar die Forderung 
der unendlichen Ausdehnung kann bestimmt als auch eine geometrische Definition 
für das Inertial-System dienen [3], 

In Interesse dieses vielversprechenden Programms setze ich in dieser Arbeit die 
Prinzipien der euklidischen Geometrie mit sinngemässer Verzögerung der Einleitung 
der unendlichen Ausdehnung (als eines der idealen Elemente) auseinander, undzwar 
in Sprache der direkten Vektor-ari thmetik (d. h. schon auch im Ausgang koordina-
tenfrei), die ich hier — angeregt von den ähnlichen Bestrebungen von H. Weyl [4] 
— nur von Punkten, von starren (d. h. gegenseitig ruhenden) Verhalten gewissener 
Punktpaare, sowie von zu solchen zuordnenden Längewert ableite. 

Die Formulierung meiner organisch sich verknüpfenden relativistischen kinema-
tischen Prinzipien gründe ich auf die momentane Koinzidenz von zwei beliebigen 
Punkten. Es gelingt mir also absichtlich im Ausgang den verwickelten Begriff der 
natürlichen Uhren, sowie des Lichtsignals beizuseitigen, den die f rüheren Autoren 
[5, 6] doch in Anspruch genommen haben. Ich zeige, dass die Lorentz-transformation 
von den auf Grund der bekannten Lange-sehen Konzeptionen [7] konstruierten kine-
matischen Prinzipien auf gegensieitig-eindeutliche Weise zu ableiten ist. 
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A NaH ELEKTRONSÁVJAIRA VONATKOZÓ 
SPEKTROSZKÓPIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK 

RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

DR. PATKÓ GYÖRGY 

(Közlésre érkezett: 1971. október 29.) 

Ebben a dolgozatban összefoglaló referátumot állítottam össze a NaH 
és NaD molekulák elvileg érdekes és fontos elektronsávszínképének vizs-
gálatában elért irodalmi eredményeiről. Dolgozatom kiinduló pontját ké-
pezi és rögzíti a NaH molekulaszínképét mélyebben feltáró tanszéki ku-
tatásoknak. 

A NaH ív-spéktrumáról először 1926-<ban E. H. Johnson [4] készített 
felvételeket Chicagóban W. Watson [10] LiH-del végzett kísérletét véve 
alapul. A NaH emissziós spektrumának 3900 A—5100 A közötti hullám-
hossz tartományát fényképezte. 

3 0 9 



Kísérletéhez pirex üvegből speciálisan kiképzett, 3000 cm3 térfogatú 
burát használt (1. 1. ábrát). Ebben 11 mim átmérőjű, kettős falú, vízhűté-
ses (c) katódot helyezett el. A Na-ot az (A) anódon, egy 15 mm átmérőjű 
porcelán gyűrűbe tette, 30—40 torr nyomású hidrogén gáz atmoszférában 
egyenáramú elektromos ívet létesített. A hidrogént előzetesen P205-on 
és kifagyasztón keresztül vitte be a fényforrásba, a ritkítást higanydiffú-
ziós szivattyúval, kifagyasztón keresztül oldotta meg. A katód és az anód 
közötti távolság 5 mm volt. Az anódot (M(, M2) elektromágnessel moz-
gatta. Az irodalmi értékű felvételekhez szükséges optimális paraméterek 
kiválasztásához Hilger kvarc spektrográfot használt. A felvételt 2,6 A mm 
diszperziójú ráccsal készítette. Ezt a remek kísérletet hibásnak bizonyult 
analízis követte. Az R és P ágakon kívül egy nem létező Q ágat is kimu-
tatott. Csak a P ágra vonatkozó analízisének egyes részletei maradtak 
helytállóak. 

Az 1930-as években Takeo Hori [2] [3] végzett NaH kísérleteket Port 
Arturban. Először a NaH abszorpciós spektrumát fényképezte kisebb bon-
tású Paschen-Runge spektrográffal. A 3680 A-től 4450 A-ig ter jedő hul-
lámhossz tartományban ú j abszorpciós spektrumot talált. Ez a spektrum 
a Nakamura által közölt vonalas LiH spektrumához hasonlít és egy —'-T 
típusú átmenethez tartozik. T. Hori [2] kísérletének lényege: 

Ultraibolya sugárzást átengedő kvarc ablakokkal zárt abszorpciós 
csőben, hidrogén atmoszférában 750 °C hőmérsékletű nátriumgőzt vilá-
gított át (ábrát nem közölt). Fényforrásként 1 kW teljesítményű elekt-
romos lámpát használt. Felvételét egy 0,23 mm A diszperziójú, 2 m-es 
Hilgel-rácsspektrográf második rendjében készítette. 17 sávot analizált. 
Analízisében megállapította, hogy a gerjesztett állapot magrezgésnívóját 
nem lehet a szokásos elmélet által származtatott formula út ján ábrázolni. 
Hasonló természetű anomália lép fel a gerjesztett állapotban levő rotációs 
energiáknak a rezgési kvantumszámoktól való függésben is. 

T. Hori [3] 1931-ben a NaH sokkal komplikáltabb emissziós spekt-
rumának 3540 A-től 5050 A-ig ter jedő hullámhossztartományát is lefény-
képezte és meghatározta, hogy a spektrum nagy része a —VZ rend-
szerhez tartozik. Kísérletében a NaH molekulák gerjesztésére 450 V 
egyenfeszültségű, 2,5—3 A áramerősségű ívet használt (1. 2. ábrát). Az 
elektródokat egymástól 5 mm távolságra jól zárható, vízzel hűthető bu-

2. ábra 
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rában rögzítette. A nát r iumot az 5 m m átmérőjű vörösréz anódon he-
lyezte el. Légritkítás u tán a burát elektrolízissel előállított hidrogénnel 
töltötte meg 200 torr nyomásig. Az ív üzemelése idején a burában lassú 
nyomáscsökkenés lépett fel. Ezt a jelenséget Hori a hidrogén- és ná t r i um-
atomok molekulaképződési folyamatával magyarázta. A kísérlethez szük-
séges viszonylag állandó (200 + 3) torrnyi nyomást a bura és a légszivaty-
tyú, valamint a hidrogéntar tá ly közötti csapok nyitásával és zárásával 
tar tot ta fenn. A NaH gerjesztéséhez szükséges optimális nyomást egy 
Hilger-féle kvarcspektrográf segítségével határozta meg, úgy, hogy azonos 
megvilágítási idővel, de különböző nyomásértékek mellet t készített spekt -
rogramokat. 

A színkép felvételéhez 2 méter görbületi sugarú, első rendben 
0,12 mm/A diszperziójú Hilger rácsot használt. Ezt a spektrográfot Pa-
schen—Runge szerint állította össze. Fényere jé t nem adta meg. Az előző 
rendben 1,5—3, a második rendben 3—5 órás megvilágítási idővel dol-
gozott. A spektrállemez adatai t nem közölte. 

Analízisében meghatározta a normál és a gerjesztet t állapot tehe te t -
lenségi nyomatékát , disszociációs energiáját , vibrációs és rotációs ál lan-
dóit. A korrelációs szabályok figyelembevételével megállapította, hogy az 
alapállapotban a normál molekula egy Na és egy hidrogénatomra, a ger -
jesztett molekula pedig egy gerjesztet t 22P nátr ium és egy normál hid-
rogénatomra esik szét. 

Végül egy táblázatban több mint 170 olyan spektrumvonalat g y ű j -
tött össze, amelyeket a NaH — á t m e n e t analízisénél nem tudott be-
sorolni, s az 1930-ig ismert, számításba jöhető atomszínképek spekt rum-
vonalaival sem tudott azonosítani. 

A NaH molekula fizikai kuta tásának történetében igen jelentős állo-
más volt 1939-ben E. Olsson [6] kísérlete és analízise. 

Olsson a nátr iumot egy másfél méter hosszú, végein vízhűtésre szol-
gáló köpennyel és hozzá ragasztott ablakokkal ellátott vascső közepén 
helyezte el. (Ábrát nem közölt.) Ezt az abszorpciós csövet gázégővel he-
vítette, s a benne levő gáztöltetet 300 torr nyomásra szabályozta, nehogy 
a nát r ium gyorsan desztilláljon a cső hűvösebb helyei felé. A NaH ill. 
a NaD képződése, vagyis a hidrid gáz szilárd formában való megkötődése 
nyomáscsökkenést eredményez. Olsson a nyomás viszonylagos stabilizá-
lását deutár ium és hidrogén beáramoltatásának szabályozásával oldotta 
meg. Folytonos spekt rumú fényfor rásnak egy wolfram izzószálú lámpát 
használt. Felvételét 1,95 A /mm diszperziójú konkáv-rács elsőrendjében 
készítette, 6 órás megvilágítási idővel. A rács fényerejé t , típusát nem 
adta meg. A fotólemez adatai t nem közölte. 

Mivel T. Hori a vibrációs kvantumszámok megállapításánál bizony-
talankodott, Olsson a helyes döntés érdekében célszerűnek tartotta a 
NaH NaD izotópeffektus pontos vizsgálatát. T. Hori n é h á n y NaH sáv já -
nak felvételét nagyobb pontossággal megismételte. Analízisénél ő is azt 
tapasztalta, hogy a gerjesztet t állapotnál a zlG' magrezgés differenciák 
kezdetben v-függvényében növekednek, ma jd nagyobb v-ér tékeknél ismét 
csökkennek. A NaD rotációs analízise a r ra késztette, hogy a NaH alap-
állapotának Hori által megjelölt v' kvantumszámait három egységgel nö-

3 1 1 



velje. Helyesbítését az izotópeffektus vizsgálatának eredményei a lapján 
te t te meg. A számanyag legnagyobb részét gyors, graf ikus módszerekkel 
dolgozta fel. A magrezgésdifferenoiákat 

z/G(v + l) = G | v + 1 + - i - j - g | v + - 1 

F. A. Jenkins és A. McKellar [6] módszerével graf ikusan határozta 

meg. így pl.: a B rotációs állandókat a J-{-—-el osztotta kombinációs-

különbségekből számolta ki . Olsson a NaD alapállapotának csak két rez-
gésfokozatát tudta meghatározni , ezért az izotópeffektust csak e két 
rezgésfokozaton vizsgálhatta és csakis rotációs ál landókra vonatkozóan. 

Eredménye: 
Be(NaH) = g J 

Be(NaD) 

q = = 0,72 236 

Az atomokat tömegpontoknak tekintet te . A o ér tékét az atomsúlyok-
ból a következő eredményt nyer te : 

N a + D , N a H 1 4 ? 

N a + H NaD 

q = = 0,72 213 

Gerjesztet t állapotban a q értékét egy a Kemble [6] által felállított 
formula segítségével ha tá roz ta meg. A GnbH és G'NaD függvényér tékeket 

p | v + — 1, illetve v + -^-függvényben graf ikusan ábrázolta, és a q f igye-

lembevételével a két görbét fedésbe hozta egymással. 
A gerjesztet t á l lapotban a magrezgésékre alkalmazva az izotópeffek-

tust q = 0,72 240 ± 0,00 003 értéket nyer t . Olsson szerint a NaH görbé-
jéből számolt JGszNaD magrezgésdifferenciák jól megegyeznek a mér t 
/jGmNaD adatokkal. Táblázatban mu ta t t a be, hogy: 

2\zlG s z—^Gr a) , 
— — = 0,051 cm 1 

1948-ban R. C. Pankhurst [7] Teddingtonban a NaH lX—'2 sávjainak 
állandóit nagy pontossággal határozta meg. A NaH spekt rumának 4600 A-
től 5660 A-ig terjedő t a r tományá t 1,9 A mm diszperziójú, az 5660 A-tői 
6450 A-ig ter jedő hul lámhossz- interval lumát 2,6 A m m diszperziójú Ilford 
H. P. 2 t ípusú spek t rográf fa l fényképezte le nagy érzékenységű pahin-
chromatilkus lemezre. 
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Fényforrását R. W. Peazse és A. G. Gaydon [9] kísérletei a lapján ké-
szítette el (1. 3. ábrát). A nátriumot kisülési csőbe zárt kvarc küvet tában, 
kis nyomású hidrogén atmoszférában 0,3 A-től 1 A-ig ter jedő áramerős-
séggel gerjesztette. A kisülési csövet vízbe merítve hűtötte. 

3. ábra 

Huszonöt sávot analizált. A kombináció-differenciákat táblázatokban 
közölte. A rotációs analízise során megállapította, hogy a sok vonalú 
spektrummal állunk szemben. Ez a sávrendszer az A 1A—'A átmenetből 
keletkezik és analízissel R és P ágakra bontható. Helyesnek találta T. Hori 
megállapítását, amely szerint a NaH molekula alapállapotból normál 
nátr ium- és hidrogénatomra, gerjesztett állapotból pedig 2P gerjesztett 
nát r ium- és normál hidrogénatomra disszociál. 

A gerjesztett állapot potenciálgörbéjét J. L. Dunham [7] függvényé-
vel adta meg: 

V'(T) = a ú r 2 ( l + ai a 2 • + • • • ) . &bol = ( r — ré) ré 

ahol: a', = 14 220 
al = 0,94 

a2 = 3,25 
a£ = —7,09. 
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Az alapállapot potenciálgörbéjét pedig P. M. Morse [7] függvényével 
írta le. 

Vm{t) = D [1 - e - a 

ahol: D" = 17,410 cm" 1 a" = 1,070 A " 1 

Kiszámolta a NaH spektrum vonalainak intenzitását is. A számolt 
intenzitás-értékeket összehasonlította a kísérleti, szemmel becsült inten-
zitás-értékekkel és ezeket jó közelítésben egyezőnek találta. 

A NaH molekulafizikai kutatásáról szóló irodalmat 1970-ig R. C. 
Pankhurst közleménye zárja le. Figyelemmel kísérve a Physikalische Be-
richte hasábjait megállapítottam, hogy jelentős újabb írások erről a té-
máról nem jelentek meg. Az irodalomra vonatkozó rövid összefoglaláso-
mat egy táblázattal zárom le (I. táblázat), amely az eddigi kutatások 
eredményei alapján a NaH molekuláris állandói értékeit történeti sor-
rendben gyűjt i össze. Johnson eredményét hibás analízise miatt nem 
közlöm. 

A II. táblázatban azt foglalom össze és ábrázolom, mely hullámhossz-
tartományairól készítették Johnson (a), Hori (b) (c), Olsson (d) és Pank-
'.íurst (e) felvételeiket és analízisüket a NaH színképére vonatkozóan. 
Egyben fel tüntetem a felvételeknél használt spektrográfok diszperzióját is. 

Az eddigi kutatások igen sok elméleti és tapasztalati anyagot szol-
gáltatnak. Az alkálihidrid spektrumok kísérleti és elméleti vizsgálatának 
mintáját, megítélésem szerint T. Hori munkája szolgáltatja, amelynek 
tanulsága az, hogy új sáv felderítését a kevesebb vonalból álló abszorpciós 
spektrum fényképezésével és analizálásával célszerű kezdeni. Ennek is-
meretében célszerű rátérni az abszorpciós spektrum hullámhossz-tarto-
mányát magába foglaló, sokkal bonyolultabb emissziós spektrum vizs-
gálatára. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Abhandlung ist ein zusammenfassendes Referat. Sie fasst die fachli-
terarischen Erfolge zusammen, die in der Untersuchung der Spektren der Alkáli-
hidrid und wichtig sind. Die Arbeit bildet den Ausgangspunkt der Untersuchungen^ 
die an unserem Lehrstuhl zum Zwecke der Erschlieszung des NaH Molekülspekt-
rums im gange sind. 
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I. TÁBLÁZAT 

I A (e) 

6000 

(a) 

5000 

4000 

(c) 

(b) 

E. H. Johnson [4] 
3900—5100 A 
2,6 A t o m T. Hori [2] 

3680—4450 A 
4.35 A mm 

Pankhurst [7] 
4600—6450 A 
1,9 A/mm 
2,6 A/mm 

(d) 

T. Hori [3] 
3540—5050 A 
8,35 A/mm 

E. Olsson [6] 
3780—4400 A 
1.95 A/mm 



II. TÁBLÁZAT 

T. Hori [2]. 

y = 24 019,7 + 345,2 n' + 269 n'2 — 0,159 n'3 — 1133,3 n" 
öi' = 345,2 - f 5,38 n ' — 0,477 n'2 

B; = 1,92 ~f 0,009 in' — 0,0018 n'2  

eoé= 345; B ; = 1,92; Dé = 2,3 • 10~*; 1,8-10—4 

lé = 14,4 • 10- / l0 g • am2; r'c = 3,0 Ä 
< = 1 1 3 3 ; Be = 4,89; = 3,7 • 10 4; 3,3-10~4 

Ie = 5,65 • 10"40 gem2; = 1,9 Ä 

T. Hori [3] 

y = 23 696,1 + 335,24 u' + 4,416 u'2 — 0,3147 u ' 3 + 0,00765 u'4 — 

— 0,000 089 u'5 — (1170,8 u" — 18,9 u"2) u = v + — 

co'v = 335,24 + 8,832 u' — 0,9441 u'2 - f 0,03024 u'3 — 0,000 445 u'4 

Co"- = 1170,8 — 37,8 u" 
D- ' = 2,24 eV; D' = 1,47 eV 
B ' v = 1,887 + 0,0283 u' — 0,004827 u'2 + 0,0001956 u'3 — 0,000 00342 u'4  

Bv— 4,896 — 0,130 u " 
1% = 5,65 • 10~4() gern2; = 1,88 A 
i ; = 14,66-lO"40 gern2; ré = 3,03 A 

R. C. Pankhurst [7] 

Q' (u') = C0'e u' + xé coé u'2 - yé Co'e u':} + . . . 
= 310,6 u' + 5,41 u'2 —0,197 u ' 3 —7,3-10~ 4 u ' 4 + 7 , 3 - 1 0 - 5 - u ' 5 

G" (U") — 0)E U " XE K u"2 + yé' « E U":! 

= 1172,2 u " — 19,72 u"2 + 0,16 u" 3 — 5 • 10~3-u"4 

y0 = 22 719,1 cm- 1 ; u' = v ' + — ; Bé = 1,696 

aí = 0,1083; ot'2 = 1,75• 10~2; «3 = 1,29• 10~3; a ; = 4,2 10~5 

D; = —2,27 • 10~4; ßx = —10-«; ß'2 = 8 • 10~7; H ; = 5,7 • 10—8; 
y\ = —6,5 • 10—9  

i ; = 16,31 • lO-7'0 gern2; r; = 3,2 A 
Bé' = 4,886; ai ' = —0,129; D^ = —3,15 • 10~4; H ^ = l , 7 - 1 0 - 8  

i;' = 5,66 -lO"40 gem2; le' = 1,885 A 
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A HARMONIKUS LINEARIS OSZCILLÁTOR KOMPLEX 
SAJÁTFÜGGVÉNYEIRŐL 

SZOMBATHY MIKLÖS 

(Közlésre érkezett: 1971. október 29.) 

A dolgozat a harmonikus oszcillátor sajátértékproblémájában szere-
pet játszó másodrendű differenciálegyenlet általános komplex megoldását 
tárgyalja a Lebesque-integrál, ill. Riesz—Fischer-féle tétel igénybevétele 
nélkül, pusztán didaktikai célból. Korolláriumként adódik a négyzetesen 
integrálható megoldás egyértelműsége. 

A harmonikus lineáris oszcillátor sajátértékegyenlete 

= 0 (1) 
dx2 x l 2 

alakú, ahol JU a részecske tömegét, OJ a klasszikus körfrekvenciát jelenti. 
Mint ismeretes, megoldása visszavezethető a 

d2<p 
d | 2 

egyenlet megoldására, ha a I 

- f ( k - | 2 ) < p = 0 (2) 

^ x é s a k = 2 W jelölésekkel élünk. 
X XCÚ 

A (2) megoldásaként a Sommerfeld-féle polinom-módszerrel a 
£2 

cpn = e 2 s Hn (3) 

függvények adódnak a k = 2n-f-l (n = 0, 1, 2, . . .) feltétel mellett, ahol 
a H n függvények — az ún. Kermite-polinomok — kielégítik a 

_d2Hn dH 

d l 2 dl 

differenciálegyenletet, explicit előállításuk a 

H n ( ! ) = ( - l ) * e ! 2 - ^ e - £ 2 (5) 
d£n 

definíciós egyenletnek is tekinthető összefüggés alapján lehetséges. 
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Keressük a továbbiakban (2) megoldását általános 

<p = AeiB (6) 

alakban, ahol tehát e le j t jük egyelőre azt a követelményt, hogy (6) négy-
zetesen integrálható legyen. Próbafüggvényünket (2)-be helyettesítve a 
valós és képzetes részek összehasonlításából az 

A 2 ^ = K (7) 
dl 

összefüggést nyerjük, ahol K a képzetes részre kapott egyenlet integrá-
lásánál jelentkező állandó. Összefüggésünket felhasználva a megoldás 
abszolút értékére az 

A 3 - ^ + ( k - ! 2 ) A4 = K (8) 
dl2 

inhomogén egyenlethez ju tunk. Ez az egyenlet az 

A2 = F (9) 

helyettesítés és (8) oldalainak deriválása után elemi számítások eredmé-
nyeként a 

d3F dF 4 ( k _ - 4£ F = 0 (10) 
d | 3 d | 

homogén harmadrendű differenciálegyenletre vezet. Mint látható, (10) 
egyenletünk nem általánosabb (8)-nál, hiszen (10) megoldását (8)-ba he-
lyettesítve K értékét szabjuk meg. 

A továbbiakban a lineáris differenciálegyenletek megoldásánál szo-
kásos rendszámcsökkentéssel próbálkozunk. A (3) — szempontunkból par-
tikuláris — megoldás felhasználásával nyilván (10)^nek megoldása 

F n = H*e-e» . (11) 

Erről egyébként helyettesítéssel is meggyőződhetünk. Az általános meg-
oldást 

z H„ e~!2 (12) 
dz 

alakban keresve a — = u helyettesítés után u-ra már másodrendű egyen-
. d | 

létünk van, melynek rendszáma ismét csökkenthető, ha ismerjük egy 
partikuláris megoldását, u-ra nyerhető egyenletünk a következő alakú: 

d | 2 V d | J d | (13) 

4 H n ^ M l L __ 201 H n ^ + 812 H* + 6 | + 4nHÄ - 2 H* 
cl|2 d | V dl 

u = 0 . 

3 1 8 



Ennek az egyenletnek partikuláris megoldása 
«E2 

H„ 
ezt helyettesítéssel ellenőrizhetjük. (13) felhasználásával keressük (12) 
általános megoldását 

e£2 

11 = § 7 7 7 (14) JT1 n 

alakban. Amint ez könnyen belátható, g-re a 

dg ( 2 dHn 2 ! g = 0 {15) 
d l vHn 

elsőrendű homogén egyenlet adódik, mely egyszerűen integrálható. Ezek 
után (10) általános megoldása (15), (14) és (12) felhasználásával felírható, 
amiből viszont eredeti (2) problémánkra a 

<Pn VFn e iK f — d | 
J Fn 

el2 c, + Í 4 ^ í c 2 + C 3 di 
J Iln 1 " J Hn 

(16) 

általános komplex megoldást nyerjük. 

Az (1), illetve (2) egyenlet konkrét kvantummechanikai probléma kap-
csán merül fel és ebben a vonatkozásban (16) mint sajátértékprobléma 
megoldása nem jöhet számításba, egyrészt, mert a sajátértékproblémák 
L--ben egyértelműek, de (16)-ból ennek ismerete nélkül is, hiszenFn=gp„9>n 
és Fn C3 ^ 0 esetben nyilván a végtelenben divergens, míg C3 = 0 és 
C, ^ 0 esetben ugyan nem divergens, de csak 1 rendben tart 0-hoz. így 
ebben a speciális esetben igen egyszerű módon is adódik, hogy (2)-nek, 
mint sajátértékegyenletnek legáltalánosabb komplex megoldása (3). 

F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M 

[1] Marx György: Valós állapotfüggvények szerepe a kvantummechanikában. (MTA 
Közi. II. 3—4. 1952.) 

[2] Marx György: Kvantummechanika (II. kiadás, 1964). 
[3] Mátrai Tibor: A point dynamic model for the causal interpretation of wave 
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A NIKKELES ACÉLOK KÉNTELENÍTÉSE 
ÉS A NIKKELES ACÉLTUSKÖK HENGERLÉSE KAPCSÁN 

TAPASZTALT RENDELLENESSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 
AZ LKM ÜZEMI FELJEGYZÉSEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

Dr. SZŰCS LÁSZLÓ 

(Közlésre érkezett: 1971. november 2.) 

A Lenin Kohászati Művek I. elektroacélművében 1969-ben 20 000 db 
olyan tuskót öntöttek, amelyeket a durvahengerműben nyúj tot tak le. A 
lecsapolt acélt behúzott aljú kokillákba öntötték, súlyuk 2600, illetve 4000 
kp volt. A kifogástalan tuskófelület biztosítására az üzemben különböző 
eredetű öntőporokat használtak, és öntési utasítás szabályozza az öntési 
hőmérséklet és az öntési sebesség összehangolását. Ennek ellenére elő-
fordul, hogy a tuskó hengerléskor szakadozik és nem ad hibátlan felü-
letű bugát. Ez a jelenség jellemző az erősen ötvözött acélok egyikére-
másikára is, legfőképpen azonban a nikkeles acélokra. A tuskó szakadá-
sának természetesen sokféle oka lehet. Az LKM laboratóriumaiban szá-
mos vizsgálatot végeztek már a szakadásokat előidéző oikok felderítésére 
— nem kevés sikerrel. 

A laboratóriumi vizsgálatok módszereivel és eredményeivel e helyütt 
nem foglalkozom, csupán annyit említek meg, hogy ezek jelentős segít-
séget nyújtot tak az erősen ötvözött szerszámacéltuskók és savállóacél-tus-
kók hengerelhetőségének a javításában. Nem értek el azonban jelentős 
javulást a nikkeles szerkezeti acélok tuskóinak hengerelhetőségében. 

Az LKM blokksorán technológiai utasítás írja elő a tuskók minősí-
tését. A minősítés a tuskóból hengerelt buga felülete szerint történik; 
négy osztályt különböztetnek meg: 

I. osztályú a tuskó, ha a belőle hengerelt buga felületén a blokksoron, 
görgősoron, vagy az olló alatt szabad szemmel nem fedeznek fel szaka-
dást vagy repedést; 

II. osztályú a tuskó, ha egy-egy bugán legfeljebb három olyan szaka-
dás látható, amelyek egyenként nem hosszabbak 150 mm-nél, vagy a bu-
gák felületén a hengerelendő tuskó magasságának egyharmadánál nem 
hosszabb hosszrepedés vagy pikkely van; 

III. osztályú a tuskó, ha bugánként háromnál több, vagy 150 mm-nél 
hosszabb szakadás van, vagy a hosszirányú repedés és pikkelyes felület 
hosszabb a tuskó magasságának egyharmadánál, de a buga nagyobb része 
javítható és felhasználható; 
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IV. osztályú a tuskó, ha a bugák felülete annyira szakadozott, repe-
dezett, pikkelyes vagy égett, hogy előreláthatóan a buga nagyobb része 
még javítás u tán sem lenne gazdaságosan felhasználható. 

Az I. elektroacélműben 1969-ben öntött és a blokksoron hengerelt 
20 000 db tuskó ötvözött, illetve nemesacéltuskó volt. Kevés volt az öt-
vözetlen, de különleges igénybevételre szánt tuskó. A 20 000 db tuskóból 
1069 db volt az olyan szerkezetiacél tuskó, amelyben 1% körüli vagy 
annál több, de maximum 4 % Ni volt. Ide soroltam a N-i-, CrNi-, CrNiMo-, 
CrNiMoV-acélokat is, de a CrNi-es hő- és saválló acélokat nem. 

A tüskök minősítése alapján véve fel a hengerelhetőséget, az így 
végzett értékelés eredményét — a tuskókat nikkeles és nem nikkeles 
csoportokra bontva — az 1. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat adatai 
és az abból szerkesztett 1. ábra jól szemléltetik, hogy a nikkeles acélokból 
a Ni-menteshez viszonyítva mennyivel kevesebb az I. és mennyivel több 
pl. a zömmel selejtnek tekinthető, IV. hengerelhetőségi osztályba sorolható 
tuskó {0,2, illetve 2,8%). 

A vizsgált tuskók hengerelhetőségének n
 (|-os megoszlása 

az összes tuskóra vonatkozóan 
1. táblázat 

A tusikó 
minősége 

HenigeraLTietőség, % 

ii. m. 
o s z t á l y ú 

Cr-Ni-mentes 
Cr-Ni-tartalmú 

9 2 , 8 
7 6 , 2 

4 , 6 
1 1 , 7 

2 , 4 
9 , 3 

0,2 
2,8 

Hengerelhetoség °/o 

1 OS zt 

111111 i i y 

1 o s z t II III IV 

ív 
CrNi-mentes acélok 
CrNi-es acélok 

Hengerelhetőscg,°/o 

1. ábra. Cr-Ni-tartalmú és Cr-Ni-mentes acéltuskók hengerelhetőségének 
minőség szerinti százalékos megoszlása 

Az üzemi szakemberek tapasztalatai szerint a Ni-tartalmú tuskók 
annál hajlamosabbak a szakadásra, mennél nagyobb kéntartalmúak. En-
nek a tapasztalatnak ellenőrzésére a hengerelhetőségi minősítés és az acél 
nikkel-, valamint kéntartalma között statisztikai összefüggést kerestünk. 
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A nikkeltartalmú acélok hengerelhetősége a Ni- és S-tartalom függvényében 
2. táblázat 

CSOPORTOSÍTÁS NIKKELTARTALOM ALAPJÁN 
Az acél 
kéntartalma % 1 . . . 2% Ni-tartatldcn 2 . . . 3% Ni-tartalom 3 . . . 4% Ni-tiair.tiadiom 

NI-es acél összesen 

I. o. 
db 0 II. o. 

db % 
III. o. 

db % 
IV. o. I. o. 

db % db 
II. o. db % III. o. 

db % 
IV. o. 

db Vn 
I. O. II. O. III. o. 

db % db % db % 
IV. o. 

db % 
I. o. 

db 0 II. o. db % ni. o. ív. o. 
db % db .O-cs 

0,010 65 82,3 9 11,4 4 5,1 1 1,2 61 88.3 7 10,0 1 1,7 — — 13 59 6 27,3 3 13,7 — — 139 81,7 19 11,3 11 6,6 1 0,6 170 
0,011 . . . 0,015 155 81,0 27 14,0 9 5,0 - — 80 69,6 12 10,5 19 16,5 4 3,4 111 72,0 23 15,0 14 9,0 7 4,0 346 75,0 62 1,3,5 42 9,1 11 2,4 461 
0,016 . . . 0,020 72 74,2 1« 118,6 5 5,2 2 2,0 70 90,0 6 7,7 2 2,3 - - 134 82.0 11 6,7 16 9,7 3 1,6 276 81,4 35 10,3 23 6,8 5 1,5 338 
0,011 . . . 0,020 227 79,0 45 115,5 14 4,8 2 0,7 1!50 78,0 li8 9,3 21 10,7 4 2 245 77,0 34 10,6 30 9.4 10 3,0 622 77,8 97 112.,112 65 8,112 16 2,0 800 
0,021 . . . 0,025 9 60,0 1 6,7 4 26,6 1 6,7 20 66,6 6 20,0 1 3,4 3 10,0 9 43,0 1 5,0 5 24,0 6 28,0 38 57,6 8 12,2 10 15,2 110 15,2 66 
0,026 . . .0,030 7 87,5 1 112,5 - — - - - - - — 6 100,0 - - 8 42,0 — — 8 42,0 3 16,0 15 45,5 1 3,0 14 42,4 3 9,1 33 
0,021 . . .0,030 16 69,6 2 8,7 4 17,4 1 4,3 20 55,5 6 16,7 7 19,4 3 8,4 17 42,5 1 2,5 13 32,5 9 22,5 53 53,53 9 9,1 24 24,24 113 10,113 99 

Ni-csoportortként 308 79,0 56 14,4 22 5,6 4 1,0 231 77,7 31 10,4 29 9,7 7 2,2 2:75 72,0 41 10,7 46 12,1 19 5,2 814 76,2 125 111,,7 100 9,3 30 2,8 1069 



E célból az 1069 db Ni-es tuskót 1 . . . 2%, 2 . . . 3% és 3 . . . 4% Ni-tartal-
mú csoportokra osztottuk és a hengerelhetőség alakulását az egyes cso-
portókon belül a kéntartalom függvényében vizsgáltuk. Az előző csopor-
tokat a kéntartalom alapján 0,010%-nál kisebb Sótartalmú alcsoportokra 
bontottuk (lásd a melléklet 1. táblázatát). 

Az 1 . . . 2% Ni-tartalmú és 0,010%-nál kisebb kéntartalmú tuskók 
82,3%-a I. osztályú volt. A kéntartalom növekedésével ez az arány jelen-
tősen csökkent: 79%-ra, illetve 69,6%-ra. A hengerelhetőség alakulása 
2—3%-os, illetve 3—4%-os nikkeltartálmú CrNi-es acélok esetében még 
rosszabb értéket mutatott . így pl. a 3 . . . 4% Ni- és 0,021 . . . 0,030% S-
tartalom esetében átlagosan 42,5 %-ra csökkent a tuskók első osztályú 
hengerelhet őségé. 

A hengerelhetőség alakulását a Nirtartalom függvényében is vizsgál-
tam. Amint a 2. táblázat adataiból kiderül, az I. osztályú hengerelhetőség 
a Ni-tartalom függvényébein 79%-ról 72%-ra csökkent. De csökkent az 
aránylag kismértékű javítást igénylő II. osztályú tuskók aránya is: 14,4%-
ról 10,0%-ra. A nagyobb mérvű javítást igénylő III. osztályú és zömmel 

Az acél kéntartalma,0/«» 
2. ábra. A III. és IV. osztályú minőséggel hengerlődött acéltuskók 

együttes aránya a kén- és nikkeltartalom függvényében 
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selejtnek tekinthető IV. osztályú tuskók aránya természetesen növekedett 
a Ni-tartalornmal 5,6%-ról 12,8%-ra, illetve l%ró l 5,2%-ra. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy negatív gazdasági kihatása a III. 
és IV. osztályú minősítést kapott tuskóknak van — hiszen a nagyon 
költséges bugajavítást ezek a tuskók igénylik, illetve a legtöbb nem javít-
ható anyag főleg ezekből keletkezik —, akikor a III. és IV. osztályú 
hengerelhetőségű tuskók együttes arányának a vizsgálata célszerűbb. 

Ezért a 2. ábra a III. és IV. osztályú tuskók együttes arányát tünte t i 
fel az acél-kéntartalom függvényében, a nikkeltartalom figyelembevételé-
vel. A 2. ábrából leolvasható, hogy 0,010 . . . 0,020%-nál nagyobb kén-
tartalmú CrNi-es acéltuskök hengerelhetősége a kén- és nikkeltartalom 
növekedésével fokozatosan romlik, mivel a III., illetve IV. osztályba 
sorolható acélbugák %-os aránya rendre emelkedik. Ez az összefüggés 

3 . ábra. A III. és IV. osztályú minőséggel hengerlődött acéltuskók 
mennyisége az acél nikkeltartalmának függvényében 
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0,010%-ínéi kisebb kéntar ta lmú adagok tuskóira nem érvényes, mivel 
ezek képlékenységét valószínűleg más tényezők befolyásolják. 

A III. és IV. osztályú tuskók arányának alakulását a nikkeltartalom 
függvényében külön a 3. áb rán tüntet tük fel. A 3. ábrából szembetűnő 
a rosszul hengerlődő tuskók arányának, valamint a Ni-tartalomnak az 
összefüggése. Jól látható, hogy a szakadó (III. és IV. osztályú) tuskók 
aránya a Ni-tartalommal együtt nő. 

A nikkeles acélok hengerelhetőségével párhuzamosan megvizsgáltam 
a selejtek alakulását is, pontosabban a szakadás, a repedés és az elégés 
miatti selejtet. Ni-tartaloan szerint csoportosítva, a három selejtek miatt 
leselejtezett anyagokat a 3. táblázatban tüntet tem fel a termelés száza-
lékában kifejezve. 

Cr-Ni-acélok selejtjeinek alakulása 
3. táblázat 

Az acél jele Az acél Ni-tartalma % összes selejt % 

NC 1 
CMFNC 1% alatt 1,95 

BNC 6, BNC 2, 
NC 5, NC 6, 
BNC2MoV 

1 • • • 2% 5,68 

BNC 3 
BNC 35 
BNC 4 

2 • . - 3% 11,90 

18X2H4A 
25X2H4A 
CrNi 45—69 

3 . . . 4% 14,00 

A táblázatban fel tüntetet t adatokat diagramban is ábrázoltuk. A 4. 
ábrán látható a selejt arányának alakulása az acél Ni-tart almának függ-
vényében. Megfigyelhető, hogy az ordináta értéke a Ni-tartalommal nő, 
tehát a nagyobb Ni-tar talmú acélból több selejt keletkezik. Vizsgálataim-
nál előforduló acélminőségek kémiai összetételét tájékoztatás céljából 
a 4. táblázatban mutatom be. 

Visszatérve a 2. ábrára, felmerülhet az a kérdés, hogy vajon a kén-
tartalom csak a nikkeles acélok henger élhetőségére és selejtjére van 
a tapasztalt irányú és mér tékű hatással, avagy a nem nikkeles acélokéra 
is. Az elemzést néhány acélfaj tára elvégezve, a nikkeleséhez hasonló ösz-
szefüggés a kéntartalom és a szakadás között nem volt tapasztalható. 

A statisztikai értékelés eredményét összefoglalva, a nikkeles acélokról 
megállapíthatjuk, hogy: 

1. A III. -f~ IV. osztályú tuskók aránya annál nagyobb, miinél nagyobb 
az acél nikkeltartalma; 

2. a III. + IV. osztályú tuskók aránya a kb. 0,015 %-nál több ként 
tartalmazó adagokból annál nagyobb, minél nagyobb az acél kén-
tar ta lma ; 
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Vizsgálatainknál előforduló acélminőségek kémiai összetétele MSz 68-69-66 és GOSZT 4543-61 alapján 
4. táblázat 

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL %-BAN 
Aa acélminőség jele 

T̂  v. ^ • . , , „T ,„ Kén Foszfor Karbon Szilícium Mangan Krom Nikkel Wolfram legfeljebb 

BNC 2 0,09—0,16 0,17—0,37 0,30—0,60 0,60—0,90 1,50—1,90 — 0,035 0,035 
BNC 3 0,09—0,16 0,17—0,37 0,30—0,60 1,25—1,65 3,25—3,65 — 0,035 0,035 
BNC 4 0,16—0,22 0,17—0,37 0,30—0,60 1,25—1,65 3,25—3,65 — 0,035 0,035 
BNC 6 0,14—0,20 0,17—0,37 0,40—0,60 1,80—2,10 1,80—2,10 — 0,035 0,035 
NC 1 0,32—0,40 0,17—0,37 0,50—0,80 0,45—0,75 1,00—1,50 — 0,035 0,035 
NC 5 0,32—0,40 0,17—0,37 0,50—0,80 0,60—0,90 2,25—2,70 — 0.035 0,035 
NC 6 0,26—0,34 0,17—0,37 0,30—0,60 0,60—0,90 2,70—3,25 — 0,035 0,035 
18X2H4A 0,14—0,20 0,17—0,37 0,25—0,55 1,35—1,65 4,00—4,40 0,80—1,20 0,035 0,035 
25X2H4A 0,21—0,28 0,17—0,37 0,25—0,55 1,35—1,65 4,00—4,40 0,80—1,20 0,035 0,035 

cc 
t o 



2 - o 

Ol 1 _J • 
0 1 2 3 A 

Az acél nikkeltartalma ,°/o 
4. ábra. A selejt arányának alakulása az acél nikkeltartalmának függvényében 

3. a szakadás, repedés és elégés miatti selejt annál több, mennél 
nagyobb az acél nikkel tar ta lma. 

A szerkezeti acélok minősége tekintetében — mint ismeretes — 
előnyös, ha kéntartalmúik 0,015 %-ná l kisebb. Ha ebből a szempontból 
vizsgáljuk meg a 2. táblázat adatait , érdékes összefüggést ál lapí thatunk 
meg. Ennek az összefüggésnek fontos gyakorlati jelentősége van. Az 1069 
tuskó statisztikai adataiból kiderül, hogy a 0,015%-nál kevesebb kén elő-
írásnak az 1 . . . 2 % Ni- tar ta imú adagok 69%-a, a 2 . . . 3 % Ni- tar ta lmú 
adagok 61%-a, a 3 . . . 4% Ni- tar ta lmúaknak pedig csak 46%-a felel meg. 
Ez a t ény közvetve a r r a utal, hogy a nagyobb Ni- tar ta lmú adagok nehe-
zebben ké nteleníthet ők. 

Ezt látszik bizonyítani az a statisztikai értékelés is, amit válogatás 
nélkül kijelölt nem nikkeles és nikkeles acéladagok kéntelenítéséről állí-
to t tunk össze. 
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Az LKM SM-kemencéiben gyártott CrNi-es adagok kéntelenítési fo-
lyamatát vizsgálva, összehasonlítottuk az ugyanabból a kemencéből gyár-
tott niíkkeles és nem nikkeles adagok kéntelenítési sebességét. Ügyeltünk 
arra, hogy a nikkeles és nem nikkeles adagok a kemence kampányának 
közel azonos időszakából származzanak. Köztudott ugyanis, hogy a ke-
mence hőrezsime, és így a frissítési, valamint kéntelenítési folyamatok 
is változnak a kemencekampányon belül. A megvizsgált több száz adag 
adagkönyvben rögzített adataiból állítottuk össze az 5. táblázatot. 

Kéntelenítési teljesítmény 
5. táblázat 

A kéntelenítés 
sebessége JS, %/ó 

Nem nikkeles 2,8 0,0456 0,0249 0,0207 0,0074 
Nikkeles 4,0 0,0317 0,0215 0,0102 0,0025 

Ebből 'kiderül, hogy a nem nikkeles adagok kéntelenítési sebessége 
0,0074% kén/óra, a nikkeleseké pedig ennek egyharmada: 0,0025% kén/ 
óra. 

E felsorolt adatokból és vizsgálatokból kitűnik, hogy az acélban jelen-
levő nikkel negatíve befolyásolja az acél kéntelenítési sebességét és így 
a kéntelenítés folyamatát, sikerét. 

Серочистка никелевых сталей и оценка ненормальностей по поводу прокатки 
никелево-сталышх чушек, с использованием заводских записок в JTKM 

(Металлургическом заводе им. Ленина) 

Эта публикация исследует прокагываемость стали и численное отношение брака 
в стилях, содержащих или не содержащих никеля. Она устанавливает, что стали 
содержащие никель тем более подвержены разрыву, чем больше они содержат серу. 
Подобное заключение может быть выведено и в связи с нарастанием брака. Он на-
раетает лпнеарно с содержанием никеля в стали. На основании некоторых сот плавок 
выявилось, что екорость серочистки у плавок не содержащих никеля: 0,0074 % 
серы/ч., а у плавок, содержащих никель только третья часть этого: 0,0025 % / ч . 

Итак можно установить, что никель, находящийся в стали, негативно дейст-
вует на серочистку стали. 

VALUATION OF IRREGULARTIES FOUND IN CONNECTION WITH 
THE DESULPHURIZATION OF NICKEL STEEL AND ROLLING OF NICKEL 

STEEL-BLOCKS WITH THE USE OF FACTORY NOTES 
IN LENIN METALLURGICAL WORKS 

This ar t icle is studying the reliability and was te mat te r fo rmat ion of steel 
in the case of steels containing nickel and not containing it. I t comes to conclusion 
that steels containig nickel a re the more inclined to b reak the more su lphur they 
have. A similar conclusion is to be d r a w n in connection with the increase of waste 

S-tart.alom 
A kikészítés ~~ — Az S-tart. 

Aeélíajta időtartama Beolva- Csapódás- csökkenése 
ó r a dásikor % kar % ^ S" 0/0 
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matter too. Its increase in linear with the Ni-contents of steel. On the basis of the 
examination of several hundred portions of steel it appeared that the desulphurizing 
speed of non-nickel portions is 0,0074% sulphur hour, and that of the nickel-bearing 
portions is one third of the non-nickel portions: 0,0025% sulphur/hour. 

So it is to be pointed out that the nickel being present in the steel has 
a negative influence upon the desulphurization of steel. 

DIE BEWERTUNG DER BEI ENTSCHWEFELUNG DER NICKELHALTIGEN 
STAHLE UND BEI WALZUNG DER NICKELHALTIGEN MASSELN 

ERFAHRENEN UNREGELMÄSSIGKEITEN MIT VERWENDUNG 
DER VERZEICHNEN VON LKM-BETRIEB 

Diese Mitteilung prüft die Walzung und die Abfallgestaltung des Stahles bei 
nickelhaltigen und nickelfreien Stahlen. Sie stellt fest, dass die nickelhaltigen 
Stahle für den Riss je empfanglicher sind, desto grösseren Schwefelgehalt haben. 
Man kann eine ähnliche Folgerung auch in Verbindung mit dem Abfallzuwachs 
ziehen. Sein Zuwachs ist mit dem Ni-Gehalt des Stahles linear. Auf Grund der 
Untersuchung von vielen hundert Stahlgichten wurde es klar, dass die Geschwindig-
keit der Entschwefelung der nickelfreien Gichten 0,0074% Schwefel Stunde ist und 
der nickelhaltigen ein drittel dessen: 0,0025% Schwefel/Stunde. 

Also man kann feststellen, dass das im Stahl befindliche Nickel die Entschwefe-
lung des Stahles beeinflusst. 
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PHYSIKALISCH-CHEMISCHE GRUNDLAGEN 
FUR EINE ALLGEMEINE THEORE DER SOLVENTSYSTEME 

DR. HEINZ BÖHLAND* 

(Közlésre érkezett: 1971. december 15.) 

1. Einführung 

Chemische Reaktionen können unter Zugrundelegung kinetischer, 
thermodynamifscher, elektrochemischer, quantenchemischer und techno-
logischer Gesichtspunkte — um nu r einige zu nennen — klassifiziert 
und ihr möglicher Verlauf abgeschätzt oder vorausberechnet werden. 
Dabei spielt in jedem Falle das Realktionsmedium eine bedeutende Rolle. 
Die Vielzahl chemischer Wechselwirkungen ist an die Verwendung eines 
Lösungsmittels geknüpft. Manche chemischen Reaktionen verlaufen nur 
in einem geeigneten, speziellen Solventsystem ab. Der russische Natur-
forscher Menschutikin [1] hat bereits 1887 auf den Zusammenhang zwi-
schen Ablauf einer chemischen Reaktion, der Reaktionsgeschwindigkeit 
und der Struktur des Lösungsmittels hingewiesen. Es braucht nicht be-
sonders hervorgehoben zu werden, daß sich die Untersuchungsverfahren 
und ihre Interpretätionsmethoden, und damit die theoretischen Grund-
vorstellungen über den flüssigen Aggregatzustand im allgemeinen und 
die flüssigen Lösungen im besonderen seither grundlegend geändert ha-
ben. Nur in Ausnahmefällen ist das Lösungsmittel indifferentes Disper-
sionsmedium, das allein durch Entropievergrößerung der Reaktanten den 
Reaktions/sftart und Reaktionsverlauf erleichtert oder erst ermöglicht. 
Häufig liegen die Dimensionen der Wechselwirkungsenergien zwischen 
Atomen, Molekülen, Ionen, Molekülionen und Radikalen mit den Lö-
sungsmittelmolekülen in der Größenordnung der Bindungsenergien der 
Stoffe. In solchen Fällen ist das Lösungsmittelmolekül ein echter Teil-
nehmer an der chemischen Reaktion und es wäre falsch, diese Tatsache 
bei Aufstellung der chemischen Reaktionsgleichung unberücksichtigt zu 
lassen (,,koordinierende" Solventien). 

Aus Vergleichen der analytischen Daten des in ein Lösungsmittel 
eingetragenen chemischen Präparates mit denen nach Wiedergewinnung 
aus dem Solvent bzw. der Lösung ist die Existenz stabiler Solvate leicht 
zu beweisen. Das Abscheiden bzw. Isolieren des Gelösten kann durch 

*A szerző az erfurt i Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Főiskola tanára. 
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Fällen mit einem geeigneten zweiten Lösungsmittel, durch Abdestillieren 
oder Abdunsten (Einengen) überschüssiger Solventamteile bzw. Umkristal-
lisieren erreicht werden. Die Isolierung zahlreicher Solvate (z.B. Hydrate, 
Ätherate, Acetonate, Nitrilate, Ammoniaikate u.a.) sowie Ergebnisse von 
St rukturuntersuchungen an Addit ionsverbindungen der Salze oder Mo-
leküle und deren t he rmod y namis che Stabilität belegen eindeutig die Rolle 
des Lösungsmittelmoleküls als Reaktant in vielen Fällen. Die richtige 
Wahl des Reaktionsmediums ist demnach von größter praktischer und 
theoretischer Bedeutung. Fü r die Solventauswahl ist die Kenntnis der 
jeweiligen Solventcharakterist ik wichtig. Solventcharakterist ika aufstellen 
heißt, eine Summation der physikalischen und physikalisch-chemischen 
Parameter vorzunehmen, die zur Ermit t lung der Solventeigenschaften 
einer chemischen Verbindung geeignet sind. 

2. Bedeutung der physikalischen Eigenschaften des Lösungsmittels 

2.1 Einfluß des Schmelzpunktes und Siedepunktes 

Aus der Wahl ver Versuchsbedingungen und der beim chemischen 
Experimentieren üblichen Arbeitsoperationen (Außentemperatur und 
-druck, Destillieren, Fil tr ieren, Reaktionsführung, Analysenmethoden) 
unter Beachtung ökonomischer Gesichtspunkte müssen viele chemische 
Reaktionen zweckmäßigerweise in flüssiger Phase ausgeführ t werden. 
Daraus leitet sich die Forderung ab nach großer Existenzbreite der f lüs-
sigen Phase der jeweiligen Substanz, die als Solvent eingesetzt wird. 
Schmelzpunkt und Siedepunkt sollen in der Regel (unter Normalbedin-
gungen) weit auseinanderbiegen. Durch Zugabe geeigneter Hilfsstoffe 
(z.B. Salzzusatz, Verdünnungsmittel) k a n n der Existenzbereich des f lüs-
sigen Aggregatzustandes der jeweiligen Substanz erweitert werden. Aller-
dings dürfen derart ige Zusätze keine Nebenreaktionen bewirken. In Ta-
belle 1 sind die A-Werte ( = Differenz zwischen Siede- und Schmelzpunkt) 
einer Reihe von Lösungsmitteln zusammengestellt . Angaben der Schmelz-
und Siedepunkte in °C. 

A-Werte der Lösungsmittel (Auswahl) Tabelle 1 

Solvent FP KP A 

Aceton 
Acetonitril 
Tetrahydrofuran 
1,4 — Dioxan 
Dimethylsulfoxid 
Tetrachlorkohlenstoff 
Essigsäureäthylester 
Ammoniak 
Schwefeldioxid 
Toluol 
Oktan 

—94,8 
—44,9 
—65 

—23 
—83,6 
—77,7 
—75,5 
—95,3 
—56,5 

11,7 
6 

—10 

76,7 
77.1 

—33,3 

81,6 
65,5 

101,4 
100 (Z) 

110,8 
125.8 

56,6 151.4 
126.5 
130,5 
89,7 
94 
99,7 

160,7 
44.4 
65.5 

206,1 
182,3 
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Solvent FP KP 

Pyridin 
a-Picolin 
Methylisothiocyanat 
Äthylalkohol 
Thionylchlorid 
Sulfurylchlorid 
Phosgen 
Arsen(III) Chlorid 
Antimon(III) Chlorid 
Aluminium(II)bromid 
Benzol 

— 4 2 
— 6 9 , 9 

3 5 
— 1 1 4 , 2 
— 1 0 5 

— 5 4 , 1 
— 1 2 6 

—16,2 
7 3 , 4 
9 7 , 4 

5 , 5 

1 3 0 , 4 
200 
2 5 5 

80,1 

1 1 5 , 5 
128 
1 1 9 

7 8 , 4 
7 9 
6 9 , 1 
8,2 

1 5 7 . 5 
1 9 7 , 9 

8 4 
1 9 2 . 6 
1 8 4 
1 2 3 , 2 
1 3 4 , 2 
1 4 6 , 6 
126,6 
1 5 7 , 6 

7 4 , 6 

Aus der Aufstellung geht hervor, daß bei gebräuchlichen Lösungs-
mitteln, die A-Werte oberhalb oder um 100° C liegen (vgl. das Solvent-
system Wasser). Abweichungen von der Forderung hoher A-Werte treten 
auf, wenn die günstigere Redox — oder Säure — Base — Charakteristik 
in Verbindung mit Herstellung und Kosten dies rechtfertigen. Als Bei-
spiele fü r Abweichungen seien flüssiges Ammoniak (günstiges Redoxver-
halten, billig, leicht zugänglich) und flüssiges Schwefeldioxid heraus-
gegriffen. Heute gibt es eine Chemie in „wasserähnlichen" bzw. nicht-
wässrigen Lösungsmitteln als selbständige Arbeitsrichtung in der Che-
mie [2]—[8]. 

2.2 Verdampfungsentropie und Schmelzentropie 

Aussagen über Art und Stärke der Assoziationskräfte zwischen den 
Bausteinen der kondensierten Phasen sind über Kenntnis der molaren 
Verdampfungsentropie und der Schmelzentropie zu gewinnen. Assozia-
tionsverhaltein und Assoziationsgrad bestimmen die Lösungsmitteleigen-
schaften und den bevorzugten Reaiktionstyp mit. Nach der Pictet-Trou-
tonschen Regel ist das Verhältnis des molaren Verdampfungsenthalpie 
und der absoluten Siedetemperatur fü r eine Reihe von Flüssigkeiten an-
nähernd konstant (Trouton-Konistanten). 

Sv = — ^ 20—22 cal grad"1 Mol"1 

Tv 

3 3 3 



Eine Übersicht enthält Tabelle 2. 

Trouton-Konstanten [cal grad— i Mol—17 Tabelle 2 

Wasser 
26,1 

Äthylalkohol 
26,6 

Methylalkohol 
2 4 , 9 

Diäthyläther 
20,2 

Chloroform 
21,0 

Tetrachlor-
kohlenstoff 

2 0 , 4 
Benzol 

20,8 
Anilin 

2 3 , 0 
Chlorwasserstoff 

2 0 , 7 

Ammoniak 
2 3 , 4 

Pentan 
1 9 , 7 

Schwefel-
kohlenstoff 

21,0 

Ameisensäure 
1 4 , 8 

Essigsäure 
1 4 , 9 

Quecksilber 
2 2 , 4 

Natrium 
20,2 

Abweichungen von diesem Wert sind aus der inneren Struikturierung 
und dem Assoziationsvenmögen (Oligomerisierung, Polymerisierunig) der 
jeweiligen Solventmalefcüle im gasförmigen Zustand oder in der konden-
sierten Phase zu erklären. Höhere Werte der Trouton-Konstanten werden 
bei Flüssigkeiten im Falle polarer (assoziierter) Moleküle beobachtet. 
Solche Substanzen lösen polare Moleküle oder Salze im allgemeinen gut. 
Zu dieser Gruppe gehört auch das Lösungsmittel Wasser. Bei Aufstellung 
einer exakten Energiebilanz oder der Verfolgung des wirklichen Reak-
tionsverlaufes im Solvenitsystem Wasser sind Deaggregierungs- bzw. Um-
lag erungsvorgänge des Assoziats zu berücksichtigen. Niedrigere Werte 
der Trouton-Konstanten deuten auf Assoziationsvorgänge bzw. das Vor-
liegen assoziierter Moleküle im Dampfzustand (Beispiel: niedere Carbon-
säuren, Tabelle 2). Für die Schmelzenitropie (Quotient aus Schmelzwäre 
und absoluter Schmelztemperatur) gilt die Rachards-Beziehung: 

Die Schmelzentropie ist annähernd konstant fü r in flüssiger Phase 
einatomig vorliegende Elemente. Höhere Werte sind für mehratomige 
Elemente bekannt geworden, während im Falle chemischer Verbindungen 
andere Faktoren mit eingehen. 

2.3 Dielektrizitätskonstante und Dipolmomente 

Die Bindefestigkeit (Anziehungskraft) zwischen zwei geladenen Teil-
chen ist durch das Coulombsche Gesetz gegeben 

DK • r-

3 3 4 



Hierbei bedeuten e± und e2 die elektrischen Ladungen, r bedeutet 
den Abstand zwischen den beiden Ladungsschwerpunkiten und DK die 
Dielektrizitätskonstante. Wegen der umgekehrten Proportionalität zwi-
chen Bindefestigkeit und DK-Wert haben Flüssigkeiten mit hoher DK 
gutes Lösevermögen gegenüber polaren Molekülen oder Salzen, besonders 
wenn die Solvenftmoleküle Dipolcharakter und kleines Molekularvolumen 
besitzen. Die Molelkülgröße ist fü r die Solventwirkung bedeutungsvoll 
und erleichtert die Dissoziation, da kleine Moleküle besser als Dielektri-
kum zwischen Ionen wirksam werden können. Das Vorhandensein von 
Lösungsmittelmolekülen, die ein permanentes Dipolmoment besitzen, be-
günstigt die Bildung solvatisierter Ionen bzw. das Entstehen von Solvaten 
(Energiebilanz!). Salze sollten in solchen Solventien löslich sein, die hohe 
DK-Werte, großes Dipolimoment besitzen und aus relativ kleinen Mole-
külen bestehen. Abweichungen t re ten auf, wenn andere Faktoren wirk-
sam werden (z.B. Elektronen-Donator-Akzeptor-Wirkung, Ligandeigen-
schaften u.a.). Unpolare Moleküle sollten sich mit unpolaren Solvent-
molekülen gut mischen lassen, was auch beobachtet wird. Unpolare Mo-
leküle sind dagegen wenig löslich in polaren Lösungsmitteln (z.B. Kohlen-
wasserstoffe — Wasser, Tetrachlorkohlenstoff — Wasser, u.a.). In Tabelle 
3 sind Einzeldaten für eine Auswahl von Lösungsmitteln gegenüberge-
stellt. 

DK-Werte und Dipolmomente einiger Lösungsmittel Tabelle 3 

Verbindung DK Di'pol'momenit 
(Debye) 

Wasser 81,1 1,84 
Schwefeldioxid 13,8 1,60 
Ammonaik 14,9 1,46 
Schwefelkohlenstoff 2,6 0 
Cyanwasserstoff 95 2,80 
Tetrachlorkohlenstoff 2,3 0 
Äthylalkohol 25.» 1,70 
Azetonitril 38,8 3,40 
Anilin 

38,8 
1,59 
3,9 Nitrobenzol 34,6 
1,59 
3,9 

Schwefelwasserstoff 
34,6 

1,11 

2.4 Viskositätseinfluß 

Das Viskositäts-Temperatur-Verhalten eines Lösungsmittels hängt ab 
von der Größe und der Gestalt der Moleküle. In diese Beziehung gehen 
demnach sowohl die Molmasse als auch die Symmetrie bzw. Unsymmetrie 
des Solventmoleküls ein. Letztere sind durch den Bindungstyp und die 
Valenzwinkel bestimmt. Symmetrieverringerung und Vergrößerung der 
Molmasse bewirken eine VisJkositätserhöhung und damit die Herabsetzung 
der Ionenbeweglichkeit und elektrolytischen Leitfähigkeit. Nach der Wal-
denschen Beziehung ist das Produkt aus Elektrolytfähigkeit und Viskosi-
tät konstant. Hochviskose Flüssigkeiten sind aber auch aus praktischen 
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Gründen als Lösungsmittel weniger geeignet: Fällungsreaktionen und 
Filtrationen sowie Kristallisationsvorgänge sind schwieriger ausführbar 
und wesentlich zeitaufwendiger. 

3. Bedeutung physikalisch-chemischer Eigenschaften des Solvents 

3.1 Säure — Base — Charakteristik 

Säure — Base — Beziehungen können in den unterschiedlichen Reak-
tionsmedien (Solvenitien, Salzschmelzen) am besten in Anwendung der 
Säure — Base — Konzeption von Ussanowitsch [9] hergeleitet werden. 
Als Säuren (Basen) werden hierbei solche Stoffe klassifiziert, die Kationen 
(Anionén oder Elektronen) abspalten oder Anionén bzw. Elektronen (Kat-
ionen) aufnehmen können. Neben den Protonentransferreaktionen werden 
von der Ussanowitsch-Konzeption auch die Elektronenübertragungsreak-
tionen im Sinne einer Redoxwechselwirkung (Veränderung der Oxyda-
tionsstufe des Koordinierungs- bzw. Haftzentrums oder Zentralatoims) 
als Spezialfälle mit erfaßt . Die Einordnung nach unterschiedlichen Säure 
— Base — Stärken ist auf Basis von Ionenpotentialen möglich. Die Theo-
rie der harten und weichen Säuren und Basen nach Pearson [10] gründet 
sich auf das unterschiedliche Polaris ierbä rke its ver ha It en der Moleküle, 
Ionen, Radikale oder reagierenden Formeleinheiten und ist zur Inter-
pretation von Säure — Base — Wechselwirkungen allgemein geeignet. 
Hierbei werden bevorzugt „hart — har t — Verknüpfungen" oder „weich 
— weich — Verknüpfungen" stabile Bindungen repräsentieren. Quan-
titative Angaben können deshalb aufbauen auf die Größe der Bindungs-
energien der ,,Pearson-Salze", sind aber bisher noch nicht umfassend 
abgeleitet. 

Solventsysteme, in denen Pratoinentransferreaktionen ablaufen kön-
nen, (protolytische oder protonische Lösungsmittel) werden durch die 
Brönstedt — Lowry — Definition der Säuren (Protonendonatoren) und 
Basen (Protonenakzeptoren) erfaßt. Die Lewis-Theorie der Säuren und 
Basen ist im Falle solcher Reaktionsmedien anzuwenden, in denen keine 
Protonen gebildet und ausgetauscht werden können (nichtprotolytische, 
aprotonische Lösungsmittel), wohl aber komplex-koordinative Wechsel-
wirkungen möglich sind. 

Angaben bezüglich der Stärke von Säuren un Basen sind anhand der 
pK a - Werte ( = 10 g der thermodynamischen Säure- bzw. Basenkonstan-
ten) der Säure- oder Basereaktion mit dem jeweiligen Lösungsmittel 
möglich. Sie variieren beispielsweise im Solventsystem Wasser im Be-
reich etwa einer Zehnerpotenz und besitzen zum Teil unterschiedliches 
Vorzeichen ( p K a > 14: außerordentlich schwache Säuren und Basen; 
pK a <C 0: sehr starke Säuren und Basen). In Wasser ist die Protonen 
(Hydroniumionen) aktivität das exakte Maß fü r die Acidität einer Proto-
nensäurelösung. Sie ist durch den pH-Wert (pH = —10 g a H + , Sörensen 
1909) gegeben. 
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Die Eigendissoziation des reinein Wassers ist als eine Säure — Base 
— Disproportionierung aufzufassen. Aus Ergebnissen von Leitfähigkeits-
messungen sind auch in anderen Solventsy steimein Eigendissoziationsge-
wichte abzuleiten. Einige Bespiele sind in Tabelle 4 zusammengestellt: 

Beispiele für Eigendissoziation (Nivellierungseffekt) Tabelle 4 

1. Wasser: 
2. flüss. Ammoniak: 
3. Essigsäure 
4. Äthylalkohol: 
5. Schwefelsäure: 
6. flüss. Schwefeldioxid: 
7. Phosphoroxidtrichlorid: 
8. Jod(I)bromid: 

2H 20 ^ H , 0 + + O H -
2NHo ^ NH/+ + N H r 

2CH (COOH ^ CH.,C(OH)2+-f CH3COO-
2C2H.-OH ^ C2H-,OH2+ + OC,H 5 -

2H,SO/t ^ H3SO4+ + H S O / -
2SOo ^ S O + + + SO:!  

POCI3 ^ POCl2 + + C 1 -
2JBr J+ + JBr2— 

Lyoniumion Lyation 

Die im betreffenden Solvent infolge Autiónisation entstehenden po-
sitiven Ionen (Lyoiniuim-Ioinen) und negativen Ionen (Lyat-Ionen) sind 
gleichzeitig die stärfcstmöglichen Säuren und Basen des Solventsystems. 
Am Neutralpunkt" des Lösungsmittels sind die Konzentrationen der 
Lyonium- und Lyationen gleich groß. Eine Konsequenz der Autionisation 
ist der Nivellierungseiffeikt des jeweiligen Solvents. Unter Nivellierung 
versteht man hier die Angleichung der ursprünglichen Acidität eines 
Stoffes an die im speziellen Solventsystem mögliche Acidität, d.h. an die 
jenige Säuerstärke, die durch das Eigendissoziationsgleichgewicht bedingt 
ist. Abstufungen in ein und demselben Lösungsmittel ergeben sich ledig-
lich aus der unterschiedlichen Lyonium- bzw. Lyationenaktiviität der be-
trachteten chemischen Reaktion bzw. aus dem verschiedenen Dissozia-
tionsgrad. 

Für den synthetisch arbeitenden Chemiker sind aus diesem Zusam-
menhängen unmittelbar praktische Schlußfolgerungen zu ziehen. Bei-
spielsweise ist das Hydridion eine stärkere Base als das Hydroxidion. 
Beim Einbringen eines salzartigen Metallhydrids (etwa NaH) in das Sol-
ventsystem Wasser wird infolge Nivellierung die in diesem Solvent-
system stärkstmögliche Base (OH~-Ion) gebildet und dabei Wasser-
stoff entwickelt. Schlußfolgerung: Salzartige Metallhydride sind in wäß-
riger Lösung nicht existenzfähig. Bei Synthese salzartiger Metallhydride 
ist demzufolge Wasser (d.h. Feuchtigkeit) auszuschließen. Während Was-
ser die ursprünglich vorhandenen unterschiedlichein Aciditäten von Pro-
tonensäuiren (z.B. HCIO^, HBr, HNO-., HCl) nivelliert, wirkt dagegen der 
schwache Protonenakzeptor Essigsäure (Tabelle 4) hinsichtlich der Säure-
stärkenunterschiede differenzierend. Allgemein sind schwache Protonen-
akzeptoren Differenzierungslösungsmittel fü r Säuren. Stark basische Sol-
ventsysteme (z.B. flüssiges Ammóniák) sind Differenzierungslösungsmit-
tel gegenüber Basen, während aprotonische Lösungsmittel als Differen-
zierungslösungsmittel sowohl gegenüber Säuren als auch gegenüber Basen 
anzusehen sind. 

21 3 3 7 



3.2 Redox-Charakteristik 

Der Zusammenhang zwischen Säure-, Base- und Redoxverhaliten ist 
gegeben durch das Ausmaß Elektronen von einem Partner zum Akzeptor-
system zu übertragen. Im Falle einer Lewis-, Säure-, Base-, Wechsel-
wirkung (Gl. 1). 

[A:]° + [B]° [A : B]° (1) 
[A.J° + [B]° [ A ] + + [.B]- (2) [A.]° [A]++ e (2a) 

[ B ] ° + e - ^ [ B - ] - (2b) 

werden von der Base A (Gl. 1), die als Elektronendonator fungiert , dem 
elektrophilen Reaktionspartner B, der als Säure (Elektronenakzeptor) 
wirkt, die Elektronen unter Knüpfung einer kovalenten bzw. koordinati-
ven Bindung anteilig. Bei einer Redoxwechselwirkung übernimmt der 
elektrophile Par tner B (Gl. 2) vom Elektronendonator (hier Reduktions-
mittel) A das Elektron vollständig unter Änderung der Oxydationsstufe. 
Vielfach wird der Elektronentransfer in die Teilschritte der Gleichungen 
(2a) und (2b) zerlegt. Dies dient jedoch lediglich zur Veranschaulichung 
und hat mit dem Reaktionsmechanismus dieses Prozesses nichts zu tun! 
Es erscheint plausibel, daß natürlich im jeweiligen Solventsystem, in dem 
die Redoxreaktion abläuft, kaum freie unsolvatisiért e Elektronen auf t re -
ten bzw. existenzfähig sind. 

Bei Ausführung von chemischen Umsetzungen vom Redox-Typ in 
einem ausgewählten Lösungsmittel sind nur solche Oxydatians- bzw. 
Reduktionsmittel brauchbar, deren Redoxpotentiale niedriger sind als die 
Werte des Lösungsmittels. Anderenfalls trit t reduktive- oder oxydative 
Zersetzung des Solvenrbmolekü 1s auf. Ein sehr wichtiges Beispiel für einen 
begrenzten Einsatz von Lösungsmitteln bei Redoxreaktionen ist Wasser. 
Es sind in wäßriger Lösung korrespondierende Redoxpaare instabil, deren 
Potentiale außerhalb der pH-abhängigen Werte für Wasserstoff bzw. 
Sauerstoff liegen. Wenn keine Reaktionshemmungen auftreten, ist in sol-
chen Fällen Wasserstoff- bzw. Sauerstoffentwicklung zu beobachten. Was-
ser wird zu Wasserstoff reduziert, wenn E < E H 2 , es wird zu Sauerstoff 
oxydiert, wenn E > E 0 2 ist. 

Einfluß der Redoxpotentiale (Beispiel Wasser) Tabelle 5 

pH = 0 : E h 2 = 0 Volt E 2 = 1,23 Volt 
pH = 7 : E h 2 = —0,41 Volt E i > 2 = 0,81 Volt 
pH = 1 4 : E h 2 — —0,83 Volt E 2 = 0,40 Volt 

Die Gesamtdifferenz der Potentiale (Ell2 — E I Í 2 = 1,23 Volt) ist pH-
unabhängig, pH-abhängig im Solventsystem Wasser (Tabelle 5) sind die 
Lagen der Reduktions- bzw. Oxydationsstufen. Gesamtdifferenz der Re-
doxpotentiale bestimmt die Einsatzbreite korrespondierender Redoxpaare 
im jeweiligen Lösungsmittel. Als Maß fü r Eiinsatzbreite können die rH-
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Werte sowie die rO-Werte dienen. Außerhalb der normalen rH- bzw. 
rO-Skala liegende rH-Werte oder rO-Werte sind Redox Wechsel Wirkungen 
zuzuordnen, die zur H2- bzw. 02-Entwiöklung in Wasser führen. Einem 
chemischen System, das ein bestimmtes Redoxpotential und eine be-
stimmte Protonenaktivität besitzt, kann nach Gleichung (3) und (4) ein 
rH-Wert zugeordnet werden: 

rH = — 10g Ph2 = + 2 pH (3) 
0,0295 

E = 0,0295 (rH — 2 pH) (4) 

Der rH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus des potentiel-
len Wasserstoffdrucks, der im Innern einer wäßrigen Lösung herrscht 
bei bestimmtem Redoxpotential und bestimmtem pH-Wert. Die Ableitung 
der Gleichungen (3) und (4) erfolgt durch Anwendung der Nernstschen 
Formel auf die Redoxgleiohung 

[H] 2+ 2 H20 ^ 2 e + 2 H;iO+ (5). 

Die in Gleichung (5) formulierten Elektronen treten nicht frei auf. 
Gl. (5) läßt keinerlei Schluß auf die Kinetik und dem Mechanismus dieser 
Reaktion zu. 

Der rO-Wert ist definiert als der negative dekadische Logarithmus 
des Sauerstoffdrucks, der im Innern einer wäßrigen Lösung herrscht (ge-
geben: Redoxpotential und Protonenaktivität). Der rO-Exponent ist als 
Maßzahl für das Oxydationsvermögen, der rH-Exponent als Maßzahl fü r 
das Reduktionsvermögen anzusehen. 

Das Solventsystem Wasser besitzt wegen der geringen Differenz 
E02 - E „ t keine günstigen Voraussetzungen für praktische Reduktions-
bzw. Oxydationsversuche. Eine bessere Redoxcharakteristik besitzt da-
gegen flüssiges Ammoniak. Ammoniak ist als Realktionsmedium für die 
Ausführung von Reduktionsversuchen besonders geeignet. Dadurch ist 
die Synthese von Substanzen möglich, die Zentralatome in solchen Oxy-
dationsstufen enthalten, die in wäßriger Lösung nicht existenzfähig sind. 
Einige Beispiele sind in Tabelle 6 zusammengefaßt. 

Einige Redoxreaktionen in flüssigem Ammoniak Tabelle 6 

1. Darstellung von Ni(I)- und Ni(0)-Verbindungen 
la. Niii(CN)/,2- + e(NH:j)x ~> Nii(CN) :,2- + CN~ 
lb. Nii(CN) : i

2- + e(NH3)x + CN » Ni°(CN)/'-

2. Darstellung von Ta(IV), Ta(III)- und Ta(II)-Komplexen 
2a. Ta(NCS) l3- + e(NH,)x Ta(NCS)( i

2-
2b. Ta(NCS)f i

2- f e(NH:i)x Ta(NCS)P;3-
2c. Ta(NCS)ö

3- + e(NH3)x Ta(NCS)r/-
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3. Acetylid-Bildung (aus Acetylenkohlenwasserstoffen) 
3a. RC = CH + e(NH3)x -> RC = C - + H 
3b. RC = CH + 2H -> RCH = CH2 

3c. RC = C - + R'X — R C = CR' + X -

4. Synthese von Verbindungen mit Metall-Metall-Bindungen „nach Maß" 
4a. (CGH5)3GeX + 2e(NH3)x (C6H5)3Ge- + X -
4b. (C6H5)3Ge- + YSn(CN3)3 -> (C6H5)3GeSn(CH3)3 + Y -

R R R 
I I 

4c. R , S n 2 - + R2SnX2 + R2SnX2 — Sn — Sn — Sn — 
I I I 

R R R 

5. Synthese verschiedener Alkalimetalloxide, -peroxide, -(poly)-sulfide, -(poly)-
selenide, -telluride, -arside, -antimonide, usw. 

Die in Tabelle 6 aufgeführ ten Beispiele stellen Reaktionen mit Lö-
sungen der Alkali (Erdalkali) metalle in flüssigem Ammoniak dar. Alkali-, 
Erdalkalimetalle, Aluminium, Beryllium und einige Lanthanidenmetalle 
sind in flüssigem Ammoniak gut löslich und bilden intensiv blaugefärbte 
(verdünnte Metall-Lösungen) oder bromzenfarbene Lösungen (Konzentra-
tion > 1 Mol-Liter-"1). Diese Lösungen besitzen wesentlich größere elekt-
rische Leitfähigkeiten als es für Elektrolyte in irgendeinem Lösungsmit-
telsystem bekannt is. Der stark positive thermische Leitfähigkeitskoeffi-
zient der Elektrolyte wird fü r die Metall-Ammoniak-Lösungen nicht beo-
bachtet. Offensichtlich sind in verdünnten Metall-Ammoniak-Lösungen 
solvatisierte Elektronen (neben den Kationen) und im Bereich höherer 
Metallkonzentrationen ähnliche Bauelemente vorhanden wie sie in Me-
tallschmelzen vorliegen. 

3.3 Lösungsmittelabhängige Reaktionen 

Die Säure-, Base- und Redox-Reaktionen sind bereits unter 3.1. und 
3.2. erwähnt worden. Einige weitere Beispiele seien jedoch hier genannt: 

3.3.1. Solvatationsreaktionen 

Der Solvatationsvorgang ist als eine formale chemische Reaktion 
anzusehen, bei dem Lösungsmittelmoleküle vom Gelösten (einschließlich 
der Kolloide) gebunden werden. Als Haftzentrum kann ein Molekül oder 
Ion fungieren, während unterschiedliche Kräfte wirksam sein können 
(z.B. Ion-Dipol-Wechselwirkung, Wasserstoffbrückenbindung, komplex-
koordinative Fixierung). Die so entstehenden Solvate werden je nach 
Solvatensystem als Hydrate, Acetonate, Acetonitrilate, Ätherate (Tetra-
hydrofuranate, Dioxanate u.a.) usw. bezeichnet. Diese Nomneklatur sagt 
nichts über die Struktur der gebildeten Solvate aus. So ist beispielsweise 
das Ammoniakat des Kupfer (Il)-isulfats strukturell eine Koordinations-
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Verbindung, die das Komplexion [Cu(NH3)4]2+ enthält, während das Hyd-
rat des Magnesiumchlorids das Komplexikatiom [Mg(H20)(i]2+ bildet. Die 
Strukturen zahlreicher bekannter einfacher Additionsverbindungen mit 
Solventmolekülen sind dagegen unbekannt. So löst sich Beriumsulfat in 
konzentrierter Schwefelsäure und liefert infolge Solvation die Verbin-
dung BaS0 4 • 3H2S04, f ü r die bischer Strukturdaten fehlen. Auch fü r 
K(CH>COO) • 2CH;iCOOH und zahlreiche Alkalihalogenide sowie -pseudo-
halogenidsolvate können keine Strukturaussagen getroffen werden. Für 
ein bestimmtes Lösungsmittel und eine definierte Substanz kann in vielen 
Fällen eine Solvationszahl angegeben werden. Die Solvation isit fast im-
mer die Vorstufe für einen Solvolyseprozeß. Die exakte Grenzziehung 
zwischen Solvatations- und Sölvoilysevorgang ist jedoch bei manchen 
Substanzen und Solventsystemen problematisch (Beispiel: Hydratation und 
Hydrolyse). 

3.3.2. Solvolysereaktionen 

Der Solvolysevorgang ist formal als Reaktion anzusehen, bei der eine 
Lösung mitte Im öleküls p all tun g erfolgt und die Bruchstücke des Solvent-
moleküls an das Molekül oder lion des Gelösten gebunden werden. Die 
Folge ist häufig eine Konzentrationserhöhung der Lyonium- oder Lyatio-
nen des jeweiligen Solventsystems, wie nachfolgende Beispiele zeigen: 

S02C12 + 4H>0 -» S02(0H)2 = H 2S0 4 + 2H;iO+ + 2C1~ (Hydrolyse) 
S02C12 + 4NH;, -> S02(NH2)2 + 2NH4+ - f 2C1- (Ammonolyse) 
S02C12 + 4CH;;COOH S02(CH3C00)2 + 2CH:5C(OH)2+ + 2C1~ (Aoetolyse) 
S02C1, + 4CH ;OH -> S02(0CH3)2 + 2CH:iOH2+ + 2C1~ (Methanolyse) 

3.3.3. Fällungsreaktionen 

Im Falle der Zugabe einer homogenen Salzlösung zu einer anderen 
Lösung, die eine geeignete Substanz gelöst enthält, kann es zur Nieder-
schlagsbildung kommen. Welcher Stoff dabei ausgefällt wird, hängt vom 
eingesetzten Lösungsmittel und der Löslichkeit der Reaktanten und ge-
bildeten Zwischenstoffe ab. Häufig geht der Austauschreaktion ein S0I-
vatationsprozeß voraus. Bei der praktischen Ausführung derartiger Fäl-
lungsreaktionen kann das in dem verwendeten Lösungsmittel sonst gut 
lösliche Salz auch in fester Form eingetragen werden. Mit dem Lösen-
vorgang wird die Sölvatation und die Niederschlagsbildung eingeleitet. 
Zur analytischen Bestimmung von Ionen oder chemischen Verbindungen 
werden häufig Fällungen aus homogener Phase oder durch Einleiten des 
gasförmigen Fällungsmittels (etwa H2S) in flüssige Substanzlösungen her-
angezogen. Nachstehend sind einige lösungsmittelabhängige Fällungs-
reaktionen aufgeführ t : 
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BaCl2 + Na 2 S0 4 -> BaSO/,1 + 2NaCl (in Wasser) 
2AgCl + Ba(N03)2 BaClol + 2AgN0 3 (in flüssigem Ammoniak) 
(VCl3)x + 3xTHF -> XVC13(THF)3 (in Tetrahydrofuran) 
VC13(THF)3 + N H 4 S C N VCl2(NCS)(THF)3 + NH4CII 

(in Tetrahydrofuran) 
Ca(N03)2 + 2NaBr CaBr 2 l + 2NaN0 3 (in flüssigem Ammoniak) 
2A1C13 + 3[(CH3)4N]2S03 -> A12(S03)3I + 6[(CH3),N]C1 

(in flüssigem Schwefeldioxid) 
NaSCN + RbCl NaCl i + RbSCN (in flüssigem Schwefeldioxid) 
2 N H 4 S C N + SOCl2 ->2NH,iCl4' + SO(SCN)2 (in flüssigem Schwefeldioxid) 

Zu beachten sind hierbei natürlich ebenfalls die Unterschiede zwi-
schen der aufgestellten Gleichung und der wirklichen Reaktionsfolge. 
Zur Aufklärung der einzelnen Reaktionsschritte und des Reaktionsme-
chanismus sind außer Aufstellung der Stöchiometrie der Reaktion kine-
tische Untersuchungen erforderlich, die überraschenderweise auch fü r 
viele einfache Fällungsvorgänge häufig noch fehlen. Die solvenitabhängi-
gen Fällungsreaktionen können als Spezialfälle des Lösungsmittelein-
flusses auf die Lage der chemischen Gleichgewichte angesehen und auch 
anhand energetischer Daten (Freise Enthalpie-Reaktionskoordinaten-Dia-
gramm) abgeschätzt werden. Säure-, Base- und Redoxwechselwirkungen 
sind gleichermaßen bei Fällungsreaktionen zu beachten. So kann die Fäl-
lung von A12{S03)3 in flüssigem Schwefeldioxid (s. obige Aufstellung) als 
Beispiel der Abscheidung einer amphoteren Substanz in flüssigem Schwe-
feldioxid angesehen werden. Zugabe von weiteren Tetramethylammo-
niumsulfit zu frisch gefälltem Aluminium (III) sulfit führ t in diesem Lö-
sungsmittel zur Bildung von löslichem Trisulfitvaluminat (III). Als Am-
pholyte verhalten sich eine Reihe von Metallamiden (oder -imiden bzw. 
imidamiden) in flüssigem Ammoniak. So ist beispielsweise Zn(NH2)2 durch 
Reaktion eines löslichen Zinksalzes mit Alkaliamid in flüssigem Ammo-
niak fällbar, löst sich aber bei Verwendung von überschüssigem Alkali-
amid unter Bildung von Tetraamidozinkat (II) glatt wieder auf. 

4. Einteilungsprinzip für Lösungsmittelsysteme 

Die im Kapitel 2 und 3 dargelegten Einflüsse des jeweiligen Reak-
tionsmediums gestatten es, eine allgemeine Einteilung der Lösungsmittel 
vorzunehmen. Meist werden einige physikalische oder physikalisch-che-
mische Parameter als f ü r die Einteilung bestimmend angesehen, ohne das 
umfassende Zusammenhänge spezieller Reafctivitätsbeziehungen berück-
sichtigt werden. Demnach können mehrere oder einige ausgewählte Ge-
sichtspunkte f ü r die Einteilung bestimmend sein. Wir klassifizieren: 

1. Unpolare, aprotoinische Lösungsmittel 
niedrige Dielektrizitätskonstante (DK-Werte < 15) 
kleines Dipolmoment (0—2 Debye) 
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Wechselwirkung mit dem Gelösten beruht auf Dispersions-, In-
ductions- und Rdcbtikräften 
Differenzierungslösungsmittel f ü r Säuren und Basen, kein Nivel-
lierungseffeikt 

2. Dipolar aprotonische Lösungsmittel 
hohe Dielektrizi tätskonstante (DK-Werte > 15), großes Dipolmo-
ment (Werte bei bzw. oberhalb 2,5 Debye), enthal ten Wassers toff-
atome, aber die Ausbildung von H-Brückenbindungen ist nicht 
möglich. 
Koordinierende Solventien (N.N — disubsti tuierte Säureamide, 
Nitrile, Sulfoxide, Ketone u.a.) 

3. Protonische Lösungsmittel 
solche Moleküle, die ein H-Atom enthalten, das an ein elektro-
negatives Atom gebunden ist; 
enthal ten acides Wasserstoffatom als Wassers toffbrückendonator 
a) wasseräbnliche, amphiprotonische Lösungsmittel (z.B. Alkohole) 
b) protophile Solventien 

(basische Systeme: z.B. Ammoniak, Amine) 
Nivellierungslösungsmittel gegenüber Säuren 

c) protogene Lösungsmittel 
acide Solventien: Nivellierung gegenüber Basen 

5. Klassifizierungsparameter 

Die in der chemischen Fachl i teratur benutzten Kennzif fern zur Cha-
rakteris ierung der Lösungsmittel beziehen sich auf die Lösungsmittel-
polarität, die als Summe der verschiedenen zwischenmolekularen Wech-
selwirkungen zwischen Lösungsmitteln und gelösten Stoffen aufzufassen 
ist. Grundlage jeder Kennzif fer ist eine Modellreafction, die in verschie-
denen Reaktionsmedien verfolgt wird. 

1. y-Werte sind definier t durch die Winstein-Grundwald-Gleichung 

Y = log k ^ u C1 - l ogkg l l C 1 

k^ u C 1 und k | u C I sind die spezifischen Reaktionsgeschwindigkeits-
konstanten der Solvolyse von t-Butylchlorid bei 25° C in den 
Lösungsmitteln A und B. Modellre akti on ist hierbei eine S N 1 — 
Reaktion. 

2. x-Werte basieren auf Messungen der Ionisierungswirkung ver-
schiedener Lösungsmittel auf einen SE 2-Mechanismus. Modell-
reaktion ist die Umsetzung von Tetraalkylzinnverbindungen mit 
Halogen nach 

, k 
l o g — = p - X 

k0 
wobei k und k0 die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der elek-
trophilen Substi tut ion der Organometal lverbindung in einem be-
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nutzten Lösungsmittel oder in Eisessig ( = Standard-Solvent mit 
dem x-Wer t Null) sind. 

3. Z- und E^-Werte basieren auf der Verwendung geeigneter sol-
vatochromer Farbs tof fe als Indikatoren. So unterl iegt die CT-
Absorption von 1 - Alky lpyridinium j odiden einer deutlichen Sol-
vatochromie. Als Standardfarbstoff dient l -Äthyl -4-methoxy-
carbonylpyridiniumjodid, dessen aus Lage der langwelligen CT-
Absorptionsbande berechneten Übergangsenergien (ET) als Z-Wer-
te eine Aussage f ü r die Solvent-Wechselwirkung im Grund- und 
Anregungszustand gestat ten. Es gilt 

ET(Kcal/mol) = h • C-v- . \ L = 2 , 8 5 9 • 1 0 " 3 - 7 = Z 

j>(incm_1) ist die Lage des Absorpt ionsmaximums. Die zur 
Zeit (1972) bekannte umfassendste Klassifizierungs-Sfcala der Lö-
sungsmittel s ind die Ex-Werte, die nach obiger Gleichung be-
rechnet w u r d e n und sich auf Pyr idinium-N-phenolbetaine be-
ziehen. Diese Verbindungen besitzen die bisher größte bekannte 
negative Solvatochromie (z.B. liegt die CT-Bande in Diphenyl-
äther bei 810 n ;m und in Wasser bei 453 n m). Das Verschieben 
der langwelligen CT-Absorptionsbande mit zunehmender Lösungs-
mit telpolar i tät nach kürzeren Wellenlängen beruht auf der Ver-
r ingerung des Dipolmoments infolge intramolekularen charge-
transfers bei Anregung in Abhängigkeit von der Wechselwirkung 
mit dem Lösungsmittel . 

6. Zusammenfassung 

Das Aufstel len geeigneter und brauchbarer Klassifizierungskennzif-
fe rn f ü r Lösungsmittelsysteme ist anhand bekannter physikalischer und 
physikalisch-chemischer Eigenschaften leicht möglich. Dabei spielt die 
Lage des Schmelz- und Siedepunktes (A-Werte), die Größen der Ver-
dampfungs- und Schmelzentropien, der Dielektrizi tätskonstanten und Di-
polmomente, der Viskositätseinfluß, die Säure-, Base- und Redox-Cha-
rakterist ik eine große Rolle. Solvatations-, Solvolyse- und Fällungsreak-
t ionen sind spezifische Lösungsmittelphänomene, während die Summation 
aller zwischenmolekularer Wechselwirkungen zwischen gelöstem Stoff und 
Solventmolekülen die Lösungsmittelpolari tät ergibt. Die zur Zeit um-
fassendste Klassifizierungsmöglichkeit be ruh t auf Solvatochromie aus-
gewählter S tandardfa rbs to f fe und den davon abgeleiteten Ey-Werten der 
Solventsysteme. 
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AZ OLDATRENDSZER ÁLTALÁNOS ELMÉLETÉNEK 
FIZIKAI-KÉMIAI ALAPJAI 

Dr. Heinz Böhland 

Megfelelő és használható osztályozási indexek készítése oldószer-rendszerek 
részére ismert fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságok alapján könnyen lehetséges. 
Ennél nagy szerepet játszik az olvadási és forráspont helyzete (A-értékek), a pá-
rolgási és olvadási entrópia, a dielektromos állandó és dipolmomentum értékei, 
a viszkozitás hatása, a sav-, bázis- és redox-karakterisztika. A szolvatációs, szolvo-
lízises és kicsapási reakciók specifikus oldószeres jelenségek, míg valamennyi inter-
molekuláris kölcsönhatás összegezése oldott anyag és szolvens molekulák között 
az oldószerpolarizációt eredményezi. A jelenleg legátfogóbb osztályozási lehetőség 
a kiválasztott standard-festőanyagok szolvatokrómiája és a szolvens rendszereknek 
ebből levezetett E T -értékén alapszik. 
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EIN NEUER SYNTHESEWEG 
FÜR PHENYLISONITRILDICHLORIDVERBINDUNGEN 

DR. HEINZ BÖHLAND* 

(Közlésre érkezet t : 1971. d e c e m b e r 15.) 

Wechselwirkungen von Mo2Cl i0 oder Ta2Cl10 mit Phenylisothiocya-
nat führen in geeigneten Kohlenwasserstoffen, wie Hexan oder Heptan, 
unter Ausschluß von Luft und Feuchtigkeit zunächst zur Spaltung der 
ji-Cl-Gruppen und der Formierung des entsprechendem löslichen 1:1-
Komplexes [MoC15 <- SCNQH5] bzw. [TaCl5 SCNC(;H5] (I). Eine Bin-
dungsisomerisierung zu der jeweiligen Metall-N-Thiocyanatverbindung 
[MC15 <- NCSC6H5] (II) (M = Mo oder Ta) wird nicht festgestellt. Die 
Verbindung I unterliegt jedoch einer weiteren Umwandlung un te r Spal-
tung der Thiocyanatgruppe, Bildung von sulfidischem Schwefel und Phe-
nylisonitrildichlorid. Bei den Umsetzungen von Molybdän(V)- oder Tan-
tal(V)chlorid mit Phenylisothiocyanat im Molverhältnis 1:1 in siedendem 
Hexan oder Heptan wird quantitativ die Verbindung [MSClj • C(;H:)NCC12] 
(III) erhalten (M = Mo bzw. Ta). Substanztyp I ist höchstens unter mil-
den Versuchsbedingungen und in Lösung existenzfähig, während die je-
weilige Verbindung III in den verwendeten Kohlenwasserstoffen schwer-
löslich ist und leicht abgetrennt werden kann. Die präparative Reindar-
stellung der Verbindungen des Typs I oder II gelang nicht. Der sulfidische 
Schwefel in den Präparaten des Typs III ist mit Hilfe der üblichen analy-
tisch-chemischen Methoden leicht nachweisbar. 

Die Spaltung der Thiocyanatgruppe läßt sich spektroskopisch am 
Verschwinden der intensiven v (C = N)-Bande im Bereich 1990—2100 cm~1  

und das Erscheinen der v (C = N)-Bande in den IR-Absorptionsspektren 
der Reaktionsprodukte sowie durch chemische Methoden verfolgen. Die 
Reaktion beginnt mit dem nucleophilen Angriff des Thiocyanatschwefels 
am Molybdän(V) bzw. Tantal(V) bei gleichzeitigem nucleophilen Angriff 
von Chlor am positivierten C-Atom der NCS-Gruppe (IV) unter Bruch 
der C-S-Bindung und Knüpfung von C-Cl-Bindungen. Über einen cycli-
schen Übergangszustand (V) entstehen sowohl Phenylisonitrildichlorid 
C(;H-NCC12 als auch MSC13, die den 1 : l-Donator-Akzeptor-Komplex des 
Typs III. bilden. Rea'ktionsfolge: 

*A szerző az erfur t i Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Főisikola tanára. 
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Für die analoge Molybdän(V)verbindung ist der entsprechende Reäk-
tionsablauf zu diskutieren. Die einzelnen Reaktionsschritte und die Bil-
dung der Verbindungen des Typs III werden durch die Resultate von 
Veresterungsversuchen mit dem jeweiligen Reaktionsprodukt experimen-
tell basftätigt. 

Phenylisonitrildichlorid (VI) bildet leicht die entsprechenden Ester 
VII und VIII. Der N-substituierte Iminokohlensäureester wird durch par-
tielle Verseifung unter Abspaltung der Iminogruppe in die korrespondie-
renden Kohlensäureesiter IX. X und XI über führ t : 

R = C 6 H 5 

R ' = C H 3 , O 2 H 5 

Die Identität der entsandenen Kohlensäureester konnte gaschromato-
graphisch durch Zugabe von authentischen Präparaten (frisch hergestellt 
und frisch destilliert) sichergestellt werden. 

Messungen der Elektrolytleitfähigkeit an Lösungen der Tantal(V)-
verbindung (verschiedene Konzentrationsbereiche!) in Nitrobenzol be-
stätigen das Vorliegen eines Nichtelektrolyten. So wurde beispielsweise 
für eine 10—r,-molare Lösung bei 25° С Д c zu 2,47 M o l - 1 Ohim~l cm2 

ermittelt. Bei Metathesis-Reaktionen ist in Verbindungen des Typs III 
nur ein Halogen-Thiocyanat-Austausch von drei Cl-Atomen unter milden 
Versuchsbedingungen möglich. 
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Thermische Behandlung von III f ü h r t zu einer Gewichtsdifferenz, 
die der Bildung von polymeren Tantali(V)- bzw. Molybdän(V)sulfidtri-
chlorid entspricht. Untersuchungsbedingungen: Versuchsdauer zwei Stun-
den, Vakuum 2 Torr, Tempera tur 80° C. 

Reaktionen von Tantal(V) chlor id mit Phenylisothiocyanat (Umse-
tzungsverhältnis 1:1) f ü h r e n in Benzol nicht zu der Verbindung des Typs 
III, sondern über eine Friedel-Crafts-Acylierung zum N-Phenylithioben-
zoesäureamid und dessen l : l - K o m p l e x -mit Tantal(V)chlorid, XII, gemäß 
nachstehendem Schema: 

S 

© _ cT(+) cTH 
Ta CL 5 + r ' - N = C ^ S > — C l 5 T a ^ - N H 

© I, 
R' 

c 6 H 6 

R = C g H 5 j R ' = C 6 H 5 , C H 3 XII 

Die Friedel-Crafts-Acylierung t r i t t als Konkurrenzreakt ion zur Bil-
dung von Phenylisonitrildichlorid auf und dominiert im Falle des Penyl -
vertreters . Die NH-Gruppe in Verbindung XII läßt sich IR-spefctrosko-
pisch leicht nachweisen, während die Amid-I- und Amid-II -Bande der 
—C(=S)—N-Gruppe im Bereich 1300 bis 1100 c m " 1 und 1550 bis 1460 
c m - 1 wegen Schwingungen der Phenylgruppe nicht sicher zugeordnet wer-
den können. Es werden Absorptionsbanden bei 1455 bis 1475 c m - 1 und 
1495 c m - 1 sowie bei 1208 bis 1225 c m - 1 beobachtet. Versuche zur Um-
setzung von Phenylisothiocyanat mit Tantal(V)chlorid im geänderten Mol-
verhäl tnis (untersucht wurden die Molverhältnisse 2:1 und 3:1) f üh r t en 
ebenfalls zu der verunreinigten Verbindung XII. 

Zusammenfassung 

Ein neuer Syntheseweg f ü r Phenylisonitr i ldichloridverbindungen geht 
aus vom Phenylisothiocyanat und Molybdän(V)- bzw. Tantal(V)chlorid. 
Durch nucleophile Spaltung der NCS-Gruppe und Schwefe l t ransfer zum 
Koordinationszentrum Mo(V) oder Ta(V) entsteht Phenylisonitri ldichlorid 
und M 0 S C I 3 bzw. TaSCl3, die einen l : l -Komplex bilden. In Benzol f ü h r t 
die Umsetzung von TaCl-, mi t Phenylisothiocyanat dagegen über Friedel-
Crafts-Acylierung zum N-Phenylthiobenzoesäureamid-Komplex des Tan-
tal(V)chlorids. 
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A FENIL-IZONITRIL-DIKLORID-VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉNEK 
ÚJ ÜT JA 

Dr. Heinz Böhland 

A fenil-izonitril-diklorid-vegyületek szintézisének új útja a fenil-izotio-cianát-
ból és a molibdén(V)-, illetve tantál(V)-kloridból indul ki. Az NCS-csoport nukleofil 
hasadása és a kénnek a Mo(V) vagy Ta(V) koordinációs központhoz való átvitele 
révén fenil-izonitril-diklorid és M0SCI3, illetve TaSCl;! keletkezik, amelyek 1:1 komp-
lexet képeznek. Benzolban azonban a TaCl—nek fenil-izotiocianáttal való reakciója 
Friedel-Crafts-acilezés révén a tantál(V)-kloridnak N-fenil-tiobenzolsav-amid komp-
lexéhez vezet. 
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BINDUNGSISOMERE 
METHYLTHIOCYANAT-METALLCHLORID-KOMPLEXE 

DR. HEINZ BÖHLAND* 

(Közlésre érkezett: 1971. december 15.) 

A r y It hi oc y a na t ve r b indungen enthalten Thiocyanatgruppierungen, die 
über Stickstoff an den Arylrest gebunden sind. Demzufolge sind fü r die 
Bildung von Metallhalogenid-Arylthiocyanat-Komplexverbindungen nur 
Verknüpfungen des Thiocyanatschwefels mit den Zentralatomen möglich. 
Nach eigenen Untersuchungen sind bei d°- oder d '-konfigurierten Metall-
chloriden keine Bindungsisomerien zu beobachten [1], vielmehr wird bei 
Verwendung von Phenylisöthiocyanat und Molybdän(V)- bzw. Tantal(V)-
chlorid eine nucleophile Spaltung der Thiocyanatgruppe sowie Friedel-
Crafts-Acylierung festgestellt [1]. 

Niob(V)chlorid oder Tantal(V)chlorid reagieren in aliphatischen Koh-
lenwasserstoffen wie n-Heptan bei 20° C mit Methylisothiocyanat sowohl 
im molaren Umsetzungsverhältnis 1:1, 1:2 und 1:3 als auch im Überschuß 
zu Pentachloromethylisothiocyanato-S-niob(V) [NbCl-, SCNCH:i], bzw. 
zu Pentachloromethylisothiocyanato-S-tantal(V), [TaCl-, SCNCH;!j. Im 
Gegensatz zum Reaktionsverhalten von Tantal(V)chlorid gegenüber Phe-
nylisothiocyanat wird im Falle der entsprechenden Umsetzung mit Me-
thylisothiocyanat weder eine katalytische Umwandlung bzw. Bindungsiso-
merisierung noch Spaltung der Thiocyanatgruppe festgestellt. Gleicher-
maßen sind Redoxumwandlungen nicht nachweisvar. Die im Vergleich 
zum Phenylisothiocyanat [2] abweichende Reaktivität gegenüber dem d°-
Akzeptor M2Cl,n bzw. MCI-, (M = Nb, Ta) läßt sich durch den + I - E f f e k t 
der Methylgruppe (-I-Effekt der Phenylgruppe) erklären. Die Ausbildung 
der Nb-S- bzw. Ta-S-Bindung unter Erhalt der N-Bindung des Thiocya-
nats an der Ch : r Gruppe im Falle des Reaktionspartners Methylisothiocya-
nat ist unter Berücksichtigung der Ahrland-Chatt-Davies-Klassifizie-
rung [3] der Metallakzeptoratoime verständlich. Im Sinne der Pearson-
Einteilung [4] ist eine stabile Verknüpfung „weicher" Donatoratome (hier 
des Schwefelatoms der NCS-Gruppe) mit einem „weichen" Koordina-
tionspartners plausibel. In analoger Reaktionsfolge vollzieht sich die Um-
setzung mit Molybdän(V)chlorid (d'-Konfiguration). Reaktionen des 
Niob(V)chlorids, Tantal(V)chlorids oder Molybdän(V)chlorids mit Methyl-

*A szerző az erfurt i Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Főiskola tanára. 
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thiocyanat f ü h r e n in Heptan bei 20° C sowohl im stöchiometrischen Ver-
hältnis als auch im Überschuß zu Pentachloromethylthioeyanato-N-
niob(V), [NbCl5 NCSCH3], bzw. zu Pentachlorometihylthiocyanato-N-
tantal(V), [TaCl5 NCSCH3] oder Pentachloromethylthiocyanato-N-mo-
lybdän(V), [MoC15 NCSCH3], Die Ausbildung der Nb-N-, Ta-N- sowie 
Mo-N-Bindung wird in den "vorliegenden Fällen offensichtlich durch in-
duktive Beeinflussung der Elektro nendichtevertei lung im dreiatomigen 16-
Elektronensystem des Thiocyanats durch die Methylgruppe unter milden 
Versuchsbedingungein erleichtert. Bindungsisoimerisierung und nachfol-
gende teilweise isomere Umlag er ung sowohl des Pentachloromethyl-
thiocyanato-N-niob(V) als auch des Pentachloromethylthioeyanato-N-tan-
tal(V) bzw. Pentachloromethylthiocyanato-N-molybdän(V) wird durch 
thermische Behandlung erreicht und füh r t zu einem Gleichgewicht beider 
Isomerer im Schmelzbereich: 

1 7 5 ° 

[TaCl5 SCNCH3] ^ [TaCl5 <~ NCSCH3] (1) 

165° [NbCl5 SCNCH3] ^ [NbCl5 NCSOH3] (2) 

Die Isomorisierungsgleichgewichte nach (1) und (2) sind anhand der 
ermittelten IR-Albsorptionsfrequenzen der Thiocyanatgruppe des thermisch 
behandelten Pentachloromethylthiocyanato-N-tantal(V) im Vergleich mi t 
thermisch nicht vorbehandel ten Pentachloromethylthiocyanato-N-tantal(V) 
sowie der entsprechenden Niob(V)verbindungen und mit Pentachlorome-
thylisothiocyanato-S-niob(V)- bzw. -tantal(V)-Komplex abzuleiten. Ana-
loges gilt fü r die Molybdän(V)-Komplexe. Für [TaCl-, NCSCHä] sowie 
[TaCl5 SCNCH3] (Schmelzpunkt 175—177° C) und [NbCl5 NCSCH3] 
sowie [NbCl5 SCNCH3] (Schmelzpunkt 165—168° C) wurde unabhängig 
von Metall-N- oder Metall-S-Bindung jeweils gleiches Schmelzverhalten 
festgestellt. Diese Beobachtung ist als ein Beweis f ü r das Vorliegen eines 
dynamischen Isomerisierungsgleichgewiehtes in der Nähe des Schmelz-
punktes bzw. in der Schmelze anzusehen. 

Die IR-Messungen bestätigen die aus den Beobachtungen zum 
Schmelzverhalten get roffenen Schlußfolgerungen. Im IR-Absorptions-
spektrum von ungeschmolzen [TaCl5 SCNCH3] wird die v (C = N)-Bande 
infolge Fermii-Resonanz als Doppelbande bei 2065 c m - 1 (stark) und 
2118 c m - 1 (stark) bzw. nach vollzogener Wärmebehandlung bei 2053 c m - 1 

(stark) und 2113 c m - 1 (stark) beobachtet. Im Vergleich mit dem IR-Spek-
truim des Methyiisothioeyanats [5] result iert eine Verschiebung der 
v (C = N)-Absorptioinsfrequenz u m 55 bzw. 92 c m - 1 nach niederen Wellen-
zahlen infolge Koordination und damit eine deutliche Verringerung der 
CN-Bindungsordinung. Einstündiges Erhitzen auf 115° C bewirkt eine 
Herabsetzung der Intensi tät der v (C = N)-Absorption um etwa ein Drittel 
und das Auf t re ten der f ü r die isomere Verbindung [TaCl5 NCSCH3] 
typischen Bandenlage. Für [NbCl5

4_SCNCH3] wird die r(C=N)-Schwingung 
bei 2048 c m - 1 (stark) und 2104 c m - 1 festgestellt. Die im IR-Absorptions-
spektrum von [TaCl5 SCNCH3] beobachteten Banden bei 646 c m - 1 (mit-
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tel) und 659 om" 1 (mittel) (für [NbCl5 SCNCH3] bei 648 cm" 1 und 
663 c m - 1 ) können der v (C—S)-Schwingung, die bei 465 c m - 1 (schwach) 
(für [N(bCl5 SCNCH;)] bei 472 cm"1) auf t re tenden Banden der ö (NCS)-
Schwimgung zugeordnet werden. 2<5 (NCS) ist im Bereich 800—950 c m - 1 

nicht sicher lokalisierbar. Im IR-Spekt rum von [TaCl-, NCSCH;i] wird 
die v (C = N)-Schwingung bei 2168 cm" 1 (stark) (2163 cm"1), die v {C—S)-
Bamde bei 702 c m - 1 (mittel) (695 cm - 1 ) und die d (NCS)-Schwingung bei 
420—435 c m - 1 (mittel, breit) (417 cm - 1 ) beobachtet. Die in Klammer ge-
setzten Angaben beziehein sich auf [NbGl5 NCSCH3], 
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Zusammenfassung 

Die beiden isomeren Verbindungstypen [MCI-, NCSCH;i] und 
[MCI-, SCNCH..] sind durch Umsetzung des jeweiligen Metall(V)halo-
genids (M = Mo, Nb, Ta) mi t Methylth iocy anat bzw. Methylisothiocyanat 
in Heptan unter anaeroben Versuchsbedingungen darstellbar. Durch ther -
mische Behandlung (Schmelzbereich) sowohl des Metall-S-Methylthio-
cyanat- als auch des Metall-N-Methylthiocyanat-Koimplexes wird eine 
Bindungsisomerisierung bewirkt . Die präparat iven Untersuchungen wer -
den durch in f ra r ots peikt rosk op is che Messungen ergänzt. 

METIL-TIOCIANÁT-FÉM-KLORID-KOMPLEXEK 
KÖTÉSI IZOMÉRIÁI 

Dr. Heinz Böhland 

Az [MCI, <- NCSCH.j] és az [MC15 <- SCNCH3] izomer vegyülettípusokat a meg-
felelő fém(V)-halogenideknek (M = Mo, Nb, Ta) metil-tiocianáttal, illetve metil-
izotiocianáttal való reakciója által heptánban, anaerob kísérleti körülmények között 
lehet előállítani. Mind a fém-S-metil-tiocianát, mind a fém-N-metil-tiocianát hőke-
zelése (olvadási tartományban) kötésizomerizálódást idéz elő. A preparatív kísér-
leteket infravörös-spektroszkópos mérések egészítik ki. 
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A MATEMATIKA HELYE A TUDOMÁNYOK RENDSZERÉBEN 

DR. PERGE IMRE 

(Közlésre érkezett: 1971. október 25.) 

1. A filozófia és a matematika 

A matematika és filozófia kapcsolata sokrétű. E sokrétűség alapját 
talán a mindkét tudományban meglevő általánosságra való törekvésben 
kell keresnünk. A filozófia ugyanis a valóság egészét, nem pedig valamely 
speciális szakterületét vizsgálja és éppen ez az egyik jellegzetes vonása, 
amely megkülönbözteti a szaktudományoktól. Hasonlóan a matematika is 
bizonyos tekintetben a valóság egészét vizsgálja. A matematika is általá-
nos és egymástól igen távoleső területeiken érvényes közös összefüggé-
seket tár fel. Érthető tehát, hogy a filozófia mindig komoly érdeklődést 
tanúsított a matematika iránt és mindig igyekezett a matematika ered-
ményeit a maga rendszerébe beépíteni. 

Az ókorban a tudományok differenciálatlansága miatt az ókor filo-
zófusai általában matematikusok is voltak. De még az újkor tudósai között 
is szép számmal találunk matematikus filozófusokat, Newton, Leibniz, 
Descartes és még sokan mások. A XIX. és XX. század filozófusai is mély-
rehatóan foglalkoztak a matematika filozófiai problémáival. Marx és 
Engels is nagy fontosságot tulajdonított a matematikának és részletesen 
kifejtették a dialektikus materializmus matematikával kapcsolatos állás-
pontját. 

Ugyanakkor a matematikusok közül is számosan foglalkoztak a ma-
tematika filozófiai problémáival. 

A matematika legfontosabb filozófiai problémái a következők: 
a) Mi a matematika tárgya? 
b) Min alapszik a matematika legkülönbözőbb területén való alkal-

mazhatósága ? 
c) Mi a jelentése a végtelen fogalmának a matematikában? 
d) A matematika „eldönthetetlen" problémáinak filozófiai értékelése. 
Nem célunk, hogy az itt felsorolt valamennyi problémára választ 

adjunk. Részletesebben foglalkozunk az első két probléma kapcsán a ma-
tematika tárgyával és helyével a tudományok rendszerében, a halmaz-
elmélet filozófiai alkalmazásával. Végül röviden elemezzük a matemati-
kai modellék szerepét is. 
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2. A matematika és a valóság viszonya 

A matematika az objektív valóságot logikai formákban tükröző tudo-
mány. Ez a megfogalmazás túl általános és jóformán csak annyit mond, 
hogy a matematika: tudomány. Kérdés azonban milyen tudomány? Miben 
különbözik v többi tudománytól és mi a specifikuma? Ez a matematika 
„első számú filozófiai problémája". 

Hogy erre a kérdésre megfelelő választ adhassunk, szükséges megvizs-
gálni az idealista válaszok fő ismeretelméleti és metodikai forrásait is, 
melynek lényege, hogy a matematikát kész állapotában, nem pedig kelet-
kezésében és fejlődésébea vizsgálják. 

A logicizmus* erre a filozófiai problémára — ti. arra, hogy mi a ma-
tematika tárgya — így válaszol: a matematika a logika része. Tézisüket 
a következő módon bizonyítják. 

1. Megvalósult a logika matematizálódása. (A matematikai logika 
megteremtésében a logicista iskola matematikusai kiemelkedő szerepet 
töltöttek be.) 

2. Mivel a halmazelmélet segítségével az egész matematika felépít-
hető, így elegendő a halmazelméletet a matematikai logikából levezetni. 
Ezt a problémát nem alaptalanul úgy oldják meg, hogy a halmaz fogal-
mát ún. „osztály" elnevezéssel logikai fogalomnak tekintik. 

A halmazelméletben felbukkant ellentmondások megszüntetésének 
realizálásánál azonban olyan posztulátumökat vettek fel bizonyításukhoz, 
amelyek logikai jellege erősen vitatható. De még ha vitathatatlan sikere 
lenne is az említett logicista állítás bizonyításának, az sem bizonyítaná 
a matematikai logika eredetét. Történelmi tény, hogy a matematika kiin-
duló összefüggéseit és fogalmát az emberiség nem a gondolkodás törvé-
nyeiből, hanem az objektív valóságból, az anyagi világból absztrahálta. 

Más kérdés persze, hogy a matematika és a logika között bizonyos 
összefüggés van. 

Egyrészt 
a) A logika alaptörvényeit az ember az anyagi világra irányuló tevé-

kenysége (gyakorlata) struktúrájából absztrahálta, s azokat be is ta r t ja 
gondolkodása során, mert csakis így marad összhangban gondolko-
dása a valósággal. Az első' matematika ismeretek is hasonlóan álta-
lános és jó közelítéssel természeti törvényű absztrakciói (aritmetika 
és geometria). A logikában és a matematikában is közös az anyagi vi-
lágból való eredet, a formális-absztrakt jelleg és a nagy területen 
való alkalmazhatóság. 

b) Másrészt a matemat ikának nélkülözhetetlen eszköze a logika. A tudo-
mányokkal és a termeléssel való szorosabb kapcsolata révén azonban 
sokkal gyorsabban fejlődött, mint a logika. Tulajdonképpen a mate-
matika műve a modern maitematikai logika megteremtése is. 
Az intuicionizmus, amely filozófiaikig szorosan kapcsolódik a kantio-

nizmushoz — ez is azt vallja, hogy a matematika nem a valóságot tük-

*A logicizmus megalapítói Fregat és Rüssel. Az iskola közvetlen elődje Leibniz, mélyebb 
gyökerei P^ tonhoz nyúlnak vissza. 
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rözi, nem a tapasztalatból indul iki, hanem a matematikai objektumokat 
maga a tudat hozza létre, konstruálja, kizárólag a tudatban levő alapele-
mekből. Egy matematikai fogalom akkor létezik, ha a tudat azt meg-
konstruálja. Az intuicizmus szerint a matematika a priori és nyelv nélküli 
tudattevékenység, s mint ilyen, független a nyelvtől, a logikától és az 
érzéki tapasztalástól egyaránt. 

A matematikai konstrukciók nem szorulnak sem tapasztalati, sem 
logikai igazolásra; önevidensek. Nem vitás, hogy az intuicizmus ezzel egy-
szerűen megszünteti a matematikát, mint tudományt. 

Természetesen az emiitett idealista irányzatok mellett még számos 
más irányzat is létezik. Anélkül, hogy ezen irányzatokat részletesebben 
bírálnánk, megállapíthatjuk, hogy ha az említett szubjektivista hibákat 
el akar juk kerülni, akkor a matematika fejlődését történetileg kell vizs-
gálnunk. 

Ehhez Engels tette meg az első komoly lépést. Engels „A természet 
dialektikájában" a matematikát a csillagászattal és a mechanikával köl-
csönhatásban vizsgálja és a három ősi tudományt a termelés szükségle-
teiből vezeti le. A geometria és az aritmetika az egyszerű mérés és szám-
lálás szükségletéből alakult ki, amelyben már jól megmutatkozik a ma-
tematika tárgyának két lényeges vonása, a térformák és mennyiségi vi-
szonyok vizsgálata. Ez azonban még mindig nem a matematika specifi-
kuma, mivel pl. a testek térbeli alakjait ós összefüggéseit a geometrián 
kívül még más tudományok is vizsgálják (asztronómia, geodézia, kristály-
tan stb.). A geometria abban különbözik ezektől a tuodmányoktól, hogy 
az anyagi tárgyak, konkrét anyagi tartalmától teljesen absztrahált formáit 
és tárviszonyait vizsgálja. 

Továbbá az anyagi világ mennyiségi viszonyaival sem csak az arit-
metika foglalkozik, hanem pl. a kvanti tat ív kémiai analízis és fizika is, 
de ezek mindig 'konkrét kémiai vagy fizikai anyagi jelenségeket kutatnak. 
Az aritmetika viszont, hasonlóan a geometriához, absztrahál a konkrét 
anyagi tartalomtól és „tiszta" számokkal operál. 

Fejtegetéseinket és a dialektikus materializmus álláspontját még ma 
is F. Engels szavai foglalják össze legtömörebben: ,, . . . semmi esetre sem 
foglalkozik a tiszta matematikában az értelem pusztán a saját teremtmé-
nyeivel és imaginációival. A szám és az alakzat fogalmait sehonnan más-
honnan nem vettük, mint a valóságos világból. A tíz ujj, melyeken az 
emberek a számolást, tehát az első számtani művelet végrehajtását meg-
tanulták, akármi más lehet, csak az értelem szabad teremtménye nem. 
A számláláshoz nemcsak megszámlálható tárgyak kellenek, hanem már 
az a képesség is, hogy e tárgyak szemügyre vételekor minden egyéb tu-
lajdonságuktól el tud junk tekinteni a számokon kívül — e képesség pedig 
hosszú történelmi, tapasztalati fejlődés eredménye. Ahogy a szám fogal-
mát, úgy az alakzat fogalmát is kizárólag a külvilágból kölcsönözzük, 
s nem a fejben a tiszta gondolkodásból keletkezett. Kellett, hogy legyenek 
dolgok, amelyeknek alakjuk volt és amelyeknek alakját összehasonlítot-
ták, mielőtt az alakzat fogalmára jutottak. A tiszta matematika tárgyát 
a valóságos világ térformái és mennyiségi viszonyai, tehát nagyon reális 
anyag alkotja. Hogy ez az anyag felettébb elvont formában jelenik meg, 
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az a külvilágból való eredetét csak felületesen fedheti el. Hogy ezeket 
a formákat és viszonyokat a maguk tisztaságában vizsgálhassuk, ahhoz 
azonban teljesen el kell őket választanunk tartalmuktól, s ezt mint kö-
zömböst, félre kell tennünk, így kapjuk meg a kiterjedés nélküli ponto-
kat, a vastagság és szélesség nélküli vonalakat, az a-kat és b-ket és x-
eket és y-okat, az állandókat és változókat. . . Akárcsak minden tudo-
mány, a matematika az emberek szükségleteiből származott: a földmérés-
ből és edények űr tar ta lmának méréséből, időszámításból és mechaniká-
ból. De akárcsak a gondolkodás valamennyi területén, a fejlődés egy 
bizonyos fokán a valóságos világból elvonatkoztatott törvényeket elvá-
lasztják a valóságos világtól, vele szembeállítják, mint önálló valamit, 
mint kívülről jövő törvényeket, amelyekhez a világnak igazodnia kel l . . . 
így és nem másként alkalmazzák utólag a világra a tiszta matematikát, 
bárha éppen ebből a világból kölcsönözték, a világ összetételi formáinak 
csak egy részét alkotja — és éppen csakis emiatt alkalmazható egyálta-
lában . . . " 

Idézetünk természetesen nem meríti ki, csupán megalapozza a dia-
lektikus materializmus matematikára vonatkozó álláspontját. 

A matematikát tehát mindenekelőtt az absztrakció különlegesen ma-
gas joka jellemzi. De ez az absztrakció is történetileg fejlődött erre a fok-
ra. Általában négy nagy fejlődési szakaszt szoktunk megkülönböztetni. 

Az ókorban az aritmetika és geometria elemi foka létezett. Ennek 
a fejlődési szakasznak a végét, a matematika fejlődésében az első csomó-
pontot a konkrét számokról az algebrai általánosításra való átmenet je-
lenti. 

Ennek eredményeképpen fejlődik ki az újkor elején az elemi mate-
matika, amelyet egy ú jabb csomópont zár le, amelyet Engels így említ: 
,,A fordulópont a matematikában Descartes variabilis mennyisége volt. 
Ezzel bevonult a matematikába a mozgás és ezzel a dialektika és ezzel 
rögtön szükségessé vált a differenciál- és integrálszámítás is, melyet 
azonnal meg is kezdtek. Newton és Leibniz nagyjából befejezi, nem fel-
fedezi." 

A következő fejlődési fokon — a XVII—XIX. században — kiépül-
nek az analízis, a differenciálegyenlet, a felsőbb algebra, a valószínűség-
számítás alapjai stb. E fejlődési szakasz végét, vagyis a modern mate-
matikába való átmenet csomópontját az aritmetikában az imaginárius 
szám fogalmának reális, a valóságban gyökerező tartalma, illetve a geo-
metriában a nem euklideszi geometriák felfedezése jelentette. E forduló-
ponttal kezdődik, a XIX. században, a modern matematika, amely szá-
zadunkban fejlődött és fejlődik ma is kolosszális méretűvé. Ezek közül 
legfontosabb diszciplínák a nem euklideszi geometriák, a többdimenziós 
geometriák, csoportelmélet, funkcionálanalízis stb. 

A mai modern matematika leglényegesebb vonásait a következő-
képpen lehetne jellemezni: 

a) Tudatosan feladatul tűzi ki a mennyiségi viszonyok és a térbeli for-
mák lehetséges típusainak tanulmányozását. 

b) Az ú j fogalmak létrehozásánál egyre magasabb absztrakciót valósít 
meg. 
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c) A halmazelmélet bizonyos mértékig uralkodóvá válik. 
d) A modern matematika elemzi saját magát, alapjait, bizonyítási és 

következtetési módszereit. A matematika kiemelkedő jelentőséget kap. 
e) A modern matematika tárgya nemcsak az adott, hanem a lehetséges 

modellek tanulmányozása is [9]. 

3. A matematika és a szaktudományok 

A matematika alapvető ellentmondása, hogy teljesen elvonatkoztat 
a vizsgált anyagi jelenségek tartalmától. De éppen ebben rejlik a mate-
matika fejlődésének legmélyebb oka is. Az ellentmondás állandó megoldó-
dása, vagyis az absztrakt matematikai elméletek gyakorlati alkalmazásá-
nak megtalálása útján, az absztrakt formának reális tartalommal való 
megtöltése és állandó újratermelődése a fejlődés oka. Ezen ellentmondás 
talaján jönnek létre, oldódnak meg és újulnak fel ismét, a matematika 
többi ellentmondásai, a véges és végtelen, a folytonos és a diszkrét, az 
absztrakt és a konkrét ellentmondásai stb. Ezek kényszerítik a ,,tiszta" 
matematikát állandóan ú j alkalmazásokra. A ,,tiszta" matematika így 
állandóan tagadja önmagát, mint a „tiszta" matematikát. A „tiszta" ma-
tematika csak az alkalmazott matematikában, csak azzal elválaszthatatlan 
kapcsolatban tudomány és a gyakorlat a „tiszta" matematika továbbfej-
lődésének a forrása. Helytelen lenne azonban a matematika fejlődésében 
is a gyakorlat szerepét abszolutizálni. A matematikát végső fokon a gya-
korlat hozza létre és a gyakorlat igazolja. De vulgarizálás lenne ha minden 
lépését közvetlenül a gyakorlat ösztönzésének eredményeképpen fognánk 
fel. A matematikának is van bizonyos viszonylagos önállósága és önfejlő-
dése. Ezért helyesen állapítja meg Alexandrov, hogy „tartalom szerint 
a matematikát tárgya határozza meg, de hatással vannak rá lényegében 
és végeredményben a termelés szükségletei is. Ez a matematika fejlő-
désének alapvető törvényszerűsége" [3]. 

A matematikának ezen viszonylagos önállóságával függ össze, hogy 
a matematikában „kétféle igazság" van. 

Egyrészt matematikailag „igaz" az, ami logikai következménye a ki-
induló axiómáknak és definícióknak. 

Másrészt ismeretelméletileg és természetesen csak az a matematikai 
eredmény lehet igaz, amely híven tükrözi az objektív valóságot. Annak 
eldöntésére azonban, hogy igaz vagy nem igaz, azonban már nem a ma-
tematika feladata, hanem az ismeretelméleté. 

Ez is egy sajátos ellentmondása a matematikának. 
Nem kis problémát jelent ezek után meghatározni a matematika he-

lyét a tudományok rendszerében. A tudományok csoportosításának objek-
tív alapja lehet az anyag mozgásformáinak összefüggése. A mozgásformák 
klasszikus sora, ahogyan Engels felsorolja: mechanikai, fizikai, kémiai, 
biológiai és társadalmi mozgás. E mozgásformáknak megfelelnek a me-
chanika, fizika, kémia, biológia és végül a társadalomtudományok. 

A tudományok mai fejlettségi szintje és rendkívüli differenciáltsága 
mellett azonban nem lehet elég az ilyen egyszerű „soralkotás". 
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Számos kísérlet van a mozgásformák differenciáltabb kidolgozására. 
Ezek zöme elsősorban a felosztás szempontjainak különbözősége miatt 
nem egyezik meg. Kedrov pl. a természeti mozgásformákat a következő-
képpen rendszerezi [4]: 

TERMÉSZETI MOZGÁSFORMA 
KVANTUMMECHANIKAI MOZGÁS 

SZUB ATOMFIZIK AI KÉMIAI 
MOZGÁS MOZGÁS \ \ 

MAKROMECHANIKAI MOZGÁS 

• GEOLÓGIAI MOZGÁS 

> MOLEKULÁRIS FIZIKAI MOZGÁS 

* BIOLÓGIAI MOZGÁS 

Ez a rendszerezés alapot adhat a természettudományok egy felosztá-
sához, de nem ad lehetőséget valamennyi tudomány csoportosítására. 

A tudományok összességét az objektív valóság két nagy területe sze-
rint természet-, illetve társadalomtudományokra szoktuk felosztani. Ezen 
kívül foglalnak helyet a valóság egészével, legáltalánosabb törvényszerű-
ségeivel foglalkozó filozófiai tudományok. E tudományok három csoport-
ján belül azonban még mindig nincs helye a matematikának. Ami a moz-
gásformákat illeti, ez természetes is, hiszen a matematika nem valamelyik 
mozgásformán belüli törvényszerűségeket tanulmányozza, hanem szinte 
valamennyi mozgásformát, átfogó módon kuta t ja a mozgások törvény-
szerűségeit. Jól ismert, hogy a matematika alkalmazási területei az utolsó 
néhány évtized során rendkívül megnövekedtek. Szinte minden tudomány-
ban igyekeznek a matematikai módszerek adta lehetőségeket felhasználni. 
A tudományos kutatás területén mind elterjedtebb az a törekvés, hogy 
a törvényszerűségeket a matematika módszereivel tár ják fel, annak nyel-
vén fejezzék ki, a termelés különböző ágaiban pedig matematikai módsze-
rekkel igyekeznek gazdaságos eljárásokat kidolgozni. Nem lehet ez alól 
kivétel a filozófia sem, ilyen fegyvert nem dobhat el, viszont fordítva, 
a matematika is rendkívül közvetlenül kell hogy kapcsolódjon a filozófiai 
tudományokhoz továbbra is. 

A matematikának ez a behatolása a tudományok és a gyakorlati élet 
minden területére, elsősorban az iparilag fejlet t országokban öltött igen 
nagy méretet, vagyis közvetlenül kapcsolódik a tudományos technikai for-
radalomhoz. 

Bizonyos mértékig tehát a matematika általánosabb szinten mozog, 
mint a természettel, illetve a társadalommal foglalkozó szaktudományok. 
Ez abból fakad, hogy a természet- és társadalomtudományok többnyire 
csak primér absztrakciókkal foglalkoznak, ugyanis az anyagi folyamatok 
közvetlen tükrözésével. 

A matematika viszont absztrakt fogalmak absztrakcióival és általá-
nosításaival, vagyis secunder és annál magasabb absztrakciókkal foglal-
kozik. 

A matematika tehát egy bizonyos szempontból, amely tárgyából kö-
vetkezik, átfogja az egész anyagi valóságot. A matematika a három fő 
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tudomnáycsoporthoz való viszonyában eredetét tekintve, közvetlen kap-
csolatban áll a természettudományokkal, de ő maga nem természettudo-
mány. Könnyen belátható, hogy nem is társadalomtudomány. 

Ezek után tehát a filozófiai tudományok közé kell besorolni? Nyilván 
nem, mert bár bizonyos vonatkozásban átfogja az anyagi valóságot, de ez 
nem a legáltalánosabb, közös törvényszerűségek és kategóriák vonalán 
történik. Ugyanakkor a matematikától a filozófia felé a matematikai lo-
gika és a formális logika közvetítésével egyenes út vezet. 

A matematika tehát ilyen értelemben a szaktudományok és a filo-
zófiai tudományok között foglal helyet, hiszen mindkettőhöz közvetlenül 
kapcsolódik egy bizonyos szinten. További kérdés persze, hogy a mate-
matika szintjéhez hasonló tudomány van-e még. Sok szempontból hasonló 
a helyzet a kibernetikában is, amely tudomány rendkívül szorosan kap-
csolódik a matematikához. A matematika lényege is éppen az, hogy min-
denféle eddig ismert mozgásformára alkalmazható. 

Mindezek alapján, az elvontság átfogó jellegét, az általánosítás, az 
anyagi valóság konkrét jelenségeitől való nagyobb távolságot tekintve, 
a tudományok rendszerét a következőképpen vázolhatjuk: 

FILOZÓFIAI TUDOMÁNYOK 

MATEMATIKA KIBERNETIKA . . . 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

FIZIKA KÉMIA BIOLÓGIA TÖRTÉNELEM NYELV. . . 

A sémát természetesen nem tekintjük és nem is tekinthet jük teljes-
nek. Egyrészt nem zárható le a matematika és kibernetika szintje, noha 
jelenleg nem ismeretes több ilyen szintű átfogó tudomány. Másrészt a 
szintek még tovább is bonthatók, hisz vannak olyan átfogó jellegű tudo-
mányok is, amelyek nem egy, nem is minden, de több mozgásformát 
összefognak. 

4. A halmazelmélet elemeinek alkalmazása a filozófiában 

A következőkben megkíséreljük a halmazelmélet elemeinek, illetve 
alapjainak rövid ismertetése után ezt a filozófiára konkretizálni. 
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A halmaz fogalma a dolgok, jelenségek viszonyának és kapcsolatai-
nak nélkülözhetetlen eszköze. 

Felsorolás vagy valamely közös tulajdonság alapján összetartozó dol-
gok vagy jelenségek halmazt alkotnak. A halmazt alkotó dolgok vagy je-
lenségeket a halmaz elemeinek nevezzük. A halmazt természetesen úgy 
kell megadni, hogy minden dologról vagy jelenségről egyértelműen el le-
hessen dönteni; eleme-e a halmaznak vagy nem. Tehát a használt filo-
zófiai fogalmaknak ismereteink szintjén „jól definiáltnak" kell lennie. 
Hogy a beletartozást vagy nem beletartozást könnyebben megértsük, je-
löljük a halmazt — mint összetartozó dolgokat — zárt vonallal határolt 
síkidommal. A halmazt nagybetűvel, elemeit pedig kisbetűvel jelöljük. 

1. ábra 
Pl. 1. A: {anyagfajták} 

Az atom eleme az A halmaznak. 
2. B: {törvények} 

A szabadesés törvénye eleme a B halmaznak. 
A természeti törvények halmaza eleme a B halmaznak. 

Az olyan halmazt, amelynek egyetlen eleme sincs (nem létezik eleme) 
üres halmaznak fogjuk nevezni. Jele: 0 pl. 0 : {nem anyag} 

Két halmaz viszonyát vagy kapcsolatát a következőképpen szemlél-
te thet jük: 

Az A halmaz elemei egyúttal B-nek is elemei, de létezik B-nek olyan 
eleme, amely A-nak nem eleme. Ilyen esetben azt mondjuk, hogy az A 
halmaz valódi részhalmaza a B halmaznak. Jelölése: A C B . 

Legyen pl. M a mechanikai mozgást végző anyagfaj ta és K a kémiai 
mozgást végző anyagfa j ták halmaza. Milyen kapcsolat van a két halmaz 
(anyagfajta) között? Minden kémiai mozgást végző anyagfajta egyúttal 
mechanikai mozgást is végző, de nem minden mechanikai mozgást végző 
anyagfaj ta végez egyidejűleg kémiai mozgást is. Tehát K valódi részhal-
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maza M-nek. Űgy is ki fe jezhet jük, hogy a kémiai mozgást végző anyag-
fa j ták létezése elégséges feltétele a mechanikai mozgást végző anyagfa j -
ták létezésének, illetve a mechanikai mozgást végző anyagfa j ták létezése 
szükséges feltétele a kémiai mozgást végző anyagfa j táknak. 

Hasonlóan szemléltethetjük különböző mozgást végző anyagfa j t ák 
egymáshoz való viszonyát is. 

Ez azonban korántsem az anyagfa j ták osztályozása (lásd később). 

M t — {mechanikai mozgást végző anyagfa j t ák} 
M2 = {mikrofizikai mozgást végző anyagfa j t ák) 
K = {kémiai mozgást végző anyagfa j ták} 
M3 = {makrofizikai mozgást végző anyagfa j ták} 
B = {biológiai mozgást végző anyagfa j ták} 
T = {társadalmi mozgást végző anyagfa j ták} 

Pl. a kémiai mozgást végző anyagfa j ta létezése szükséges fel tétele 
a társadalmi mozgást végző anyagfajtáik létezésének, de ugyanakkor elég-
séges fel tétele minden „alacsonyabb rendű" mozgást végző anyagfa j ta 
létezésének. T c B c M 3 c K c M2 C M v 

Amennyiben a viozgásf or mákat tulajdonságuk a lapján szeretnénk 
kapcsolatba hozni egymással, akkor éppen fordított a helyzet. Ugyanis 

3. ábra 

4. ábra 
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a társadalmi mozgásforma minden mozgásforma tulajdonságával rendel-
kezik és ugyanakkor a mechanikai mozgásforma az összes többi mozgás-
formának csak egy bizonyos tulajdonságát testesíti meg. 

Tehát szemléletesen, ahol 

T = {társadalmi} 
B — {biológiai} 
M3 = {makrofizikai} 
K = {kémiai} 
M2 = {mikrofizikai} 
MI — {mechanikai} 

5. ábra 

mozgásformák tulajdonságainak halmazát jelöli, nyer jük az alábbi ábrát 
M1 c M2 C K C M3 C B C T. 

b) eset 

6. ábra 

A két halmaz azonos, vagyis A és B minden eleme kölcsönösen eleme 
mindkét halmaznak. 

c) eset 

7. ábra 

Egyetlen elem sem tartozhat egyszerre A-hoz is és B-hez is. Az ábra 
tehát olyan halmazokat ábrázol, melyeknek nincs közös elemük. Az ilyen 
halmazokat cliszjunkt halmazoknak nevezzük. 
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A b) és c) eset jól szemlélteti többek között két jelenségcsoporttal 
kapcsolatos halmazok merev azonosítását, illetve szétválasztását. 

d) eset 

8: ábra 

A-nak van olyan eleme, amely nem eleme B-nek, B-nek van olyan 
eleme, amely nem eleme A-nak, de ugyanakkor létezik közös elemük is. 

Gyakorlatilag talán ez az eset a legfontosabb. A filozófiában igen 
gyakran használatos eszmefuttatás során, amikor azt mondjuk, helytelen 
a két kategória jelenségcsoport stb. azonosítása és merev elválasztása 
(b és c eset) ezt a számot (d) alkalmazzuk. Kitűnően szemlélteti ez és 
megfelelő modellje is a dialektikus kölcsönhatásnak. 

Gyakran célszerű egy úgynevezett alaphalmazt (H) is választani úgy, 
hogy a vizsgált halmazok, amelyekről szó van, ennek a H-nak részhal-
mazai legyenek. Megkülönböztetésül ezt a halmazt téglalappal ábrázol-
juk. Pl. tekintsük az emberi tevékenységek halmazát (H). Jelölje C a cél-

szerű, É pedig az ésszerű emberi tevékenységek halmazát. Vizsgáljuk meg, 
hogy megfelelő viszonyban ábrázoltuk-e a C, É halmazokat, továbbá mit 
jelentenek az I, II, III és IV részhalmazok a H alaphalmazon. Az üres 
halmazt magunk részéről nem tekintjük ábrázolhatónak. (Ez a megszorítás 
nem szükségképpen kötelező, de célszerű.) így ábráinkat akkor tekinthet-
jük helyesnek, ha valamennyi részhalmaz különbözik az üres halmaztól. 
Elegendő tehát az I, II, III és IV-gyel jelölt halmazok létezését tisztázni. 
Könnyen belátható, hogy 

I = nem célszerű és ugyanakkor nem ésszerű 
II = célszerű és ugyanakkor ésszerű 

III = célszerű és nem ésszerű 
IV = ésszerű és nem célszerű emberi tevékenységek léteznek. 

H 

9. ábra 
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Jól szemlélteti ábránk ezt a tényt, hogy a célszerűség és az ésszerű-
ség nem azonos, és ugyanakkor nem is választható el mereven egymástól. 

A II. halmazt a C és É halmaz közös részének vagy metszésének ne-
vezzük, és így jelöljük 

i i = c n é 

A II, III és IV halmazok egyesítését pedig a C és É halmaz egyesíté-
sének vagy uniójának nevezzük és így jelöljük: 

II U III U IV = CU É 
/ 

Általában azt a halmazt, melynek elemei az A és B halmaznak is 
.elemei, a két halmaz metszetének nevezzük (satírozott rész) A n B . 

A n B 

A U B 
10. ábra 

Azt a halmazt pedig, melynek minden eleme A, illetve B halmazok 
közül legalább az egyiknek eleme, a két halmaz egyesítésének vagy unió-
jának nevezzük 

A UB 

Tehát C n É = célszerű és ugyanakkor ésszerű emberi tevékenysé-
gek halmaza, 

C U E = célszerű vagy ésszerű, vagy célszerű és ugyanakkor 
ésszerű emberi tevékenységek halmaza. 
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Fejtegetéseink természetesen kettőnél több halmazra is kiterjeszt-
hetők. Példaként vizsgáljuk talán a determinizmus formáit és ezek egy-
máshoz való viszonyát. (Nem osztályozása ez a determinációnak, de alapja 
lehet annak). A két feladat közül nyilván az első könnyen megoldható 
azáltal, hogy a determináció formáit felsoroljuk, anélkül, hogy meghatá-
roznánk a köztük levő kapcsolatot. Itt csak arra kell ügyelnünk, hogy az 
egyes formák valóban a determináció válfajait alkotják, különböznek egy-
mástól és a felsorolásból ne maradjon ki semmi. 

Az eddig feltárt legfontosabb determinációs formák: 
1. Okok és feltételek által való meghatározottság. Az okokon és felté-

teleken a jelenségeknek azt a sorát értjük, amelyek elengedhetetlenek ah-
hoz, hogy egy jelenség létrejöjjön, fennmaradjon vagy megszűnjön. Az 
okozati meghatározottságot a legáltalánosabb értelemben fogjuk fel, vagyis 
elvonatkoztatunk attól, hogy milyen jellegűek az okok, belsők-e vagy 
külsők, lényegesek-e vagy lényegtelenek. 

2. Törvényszerű meghatározottság. Ezen általában a jelenségek lénye-
ges, tartós, általános és szükségszerű vonásait ér t jük. A jelenségek tör-
vényszerűségek általi meghatározottságán sem kizárólag külső meghatá-
rozottságot értünk, hanem beleért jük a belső meghatározottságot is. 

3. Kölcsönhatás által való meghatározottság, amelynél a meghatáro-
zottság két vagy több jelenség egymásra való hatása révén valósul meg. 

A következőkben megkíséreljük a halmazelmélet segítségével szem-
léltetni a determinációs formák egymás közötti viszonyát, utalva néhány 
összefüggésre is. 

11. ábra 

Tekintsük az említett 3 determinációs forma által meghatározott je-
lenségcsoportok halmazát a legáltalánosabb helyzetben (lásd ábra). Ki-
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mutat juk, hogy I, II, III, IV, V, VI, VII részhalmazok egyike sem üres 
halmaz, vagyis hogy a determinációs formák kapcsolata megfelel az áb-
rázolt halmazelméleti modellnek. 

Vizsgáljuk először az 1-gyel és 2-vel jelölt determinációs formák 
kapcsolatát. A törvényszerűségek okként is funkcionálhatnak. Ebben az 
esetben a törvény az okozati meghatározottság sajátos válfajaként jelenik 
meg. Pl. a termelőerők és termelési viszonyok közötti összhang felbom-
lásának törvénye, oka a társadalmi forradalomnak. 

Ugyanakkor a jelenségek okozati meghatározottsága nem mindig tör-
vények által meghatározott. Vannak olyan okozati meghatározottságok, 
amelyek véletlen összefüggések. Ha egy tégla X. Y. fejére esik, annak 
van oka, okozatilag meghatározott, de azt hiszem világos, hogy nem tör-
vényszerűen meghatározott. És végül a törvényszerűségek sem mindig 
okozati összefüggések. Nem okozati törvényszerűségek pl. az ún. struk-
turális és statisztikai törvények. Ez nem azt jelenti, hogy maguknak a 
strukturális és statisztikai törvényeknek nem lennének okai, csak nem 
arra ad választ, hogy mi a jelenség oka, hanem a jelenség szerkezetére, 
szabályszerűségére. 

Folytassuk vizsgálódásainkat ezután a determinációs formák kapcso-
latával. A kölcsönhatás olyan determinációs forma, amely mindkét, az 
előbb említett determinációs formánál előfordul. Nyilvánvaló, hogy az 
okok és okozatok között kölcsönhatás is van. A kölcsönhatás azonban nem-
csak az okozati meghatározottságon belül érvényesül, hanem az egyes tör-
vényszerűségek között is. Kölcsönhatás áll fenn pl. a strukturális felépí-
tésnél a szerkezet és az elemek között. Ugyanakkor nem mondhatjuk, hogy 
minden kölcsönhatás által meghatározottság egyúttal törvényszerű is. 

Végezetül említést teszünk még a halmazelmélet igen fontos fogal-
máról, az osztályozásról. Tesszük ezt azért, mert ezen a területen talál-
ható a legtöbb pongyolaság, fogalomzavar. Jelentős filozófiai publikációk 
is sajnos egyszerű felsorolásakat is osztályozásnak tekintenek. 

Általában akkor mondjuk, hogy a H alaphalmaz részhalmazai a H 
halmaz egy osztályozását adják, ha teljesülnek az alábbi feltételek: 

a) Egyetlen részhalmaz sem üres. 
b) A részhalmazoknak páronként nincs közös elemük. 
c) A részhalmazok uniója megegyezik a H alaphalmazzal. iBármely 

feltétel hiánya esetén már nem beszélhetünk osztályozásról. Bizonyos 
szempont szerinti csoportosítás sem jelent felosztást, de alapul szolgál-
hat ahhoz. A determinizmussal kapcsolatos fejtegetéseink során az I, II, 
III, IV, V, VI és Vl l - te l jelölt halmazok egy-egy osztályt képviselnek. Pl. 
a IV-es halmaz: törvénye, mely okként funkcionál, de nem kölcsönhatás 
által meghatározott jelenségek osztálya. Megjegyezzük, hogy egy alap-
halmaz osztályozása többféleképpen is megvalósítható, attól függően, hogy 
mi az osztályozás alapja. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a filo-
zófiában egyetlen egy osztályozás sem tekinthető teljesnek és véglegesnek, 
hanem csak az eddigi ismereteink alapján mindenkor egy közbülső és 
nem merev osztályozást jelent. Az osztályozásról és a halmazelméleti 
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vizsgálatokról viszont a filozófia sem mondhat le, mer t az egyes jelensé-
gek, dolgok, kategóriák stb. specifikumainak vizsgálatánál kénytelen szem-
beállítani azokat. 

Az általunk az 1. pontban vizsgált tudományok rendszerezésének hal-
mazelméleti modellje pl. az elvontság átfogó jellegét az általánosítást, az 
anyagi valóság konkrét jelenségeitől való nagyobb távolságát tekintve, az 
ábrán látható modell lehet. A filozófiai általánosításokat a kibernetika és 
a matematika teljes egészében felhasználja, ugyanakkor bizonyos érte-
lemben már konkretizál is, tehát „bővebb halmazt ad, ugyanis nem lehet 
minden matematikai és kibernetikai általánosítás egyúttal filozófiai is. 
Még kevésbé mondható el ez utóbbi a természettudományokról és a tár -
sadalomtudományokról, amelyek a valóság egy részének általánosításával 
foglalkoznak, ugyanakkor általánosításaik jó része sem matematikai, ill. 
kibernetikai általánosítás, tekintettel arra, hogy „konkretizálnak". 

Nyilván léteznek olyan filozófiai, matematikai és kibernetikai álta-
lánosítások, amelyek egyrészt alkalmazhatók a természettudományok és 
a társadalomtudományok területén is. Ismét mások viszont vagy csak 
a természettudományok vagy csak a társadalomtudományok területén al-
kalmazhatók. Ugyanakkor a filozófia mellett matematika és kibernetika 
viszonylagos önállósága miatt nyilvánvalóan léteznek olyan ún. „ideali-
zált" általánosítások is, amelyek a társadalom- és természettudományok 
általánosításaként nem tekinthetünk. 

Jól szemlélteti modellünk egyúttal azt is, hogy a filozófia, matema-
tika és kibernetika módszereit valamennyi tudomány felhasználja, a filo' 
zófiát még a kibernetika és a matematika is. 
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Modellünket természetesen nem t ek in the t jük teljesnek, még kevésbé 
merev, lezárt modellnek. Ű j tudományok és határ terüle tek jönnek létre, 
amelyekkel kiegészíthetők, a tudományok bonyolult rendszere. 

Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a matemat ika módsze-
rei is — ha nem is va lamennyi — alkalmazást nyernek a filozófiában, 
amelyek kimutatása éppen e dolgozat egyik feladata is. 

Nem feladatunk, hogy e dolgozat keretében tovább szaporítsuk a pél-
dák és alkalmazások sorát, bár igen jelentősek. Viszont röviden említést 
teszünk még a már ál ta lunk is említett modellekkel kapcsolatban a ma-
tematikai modellekről is. 

5. A matematikai modellekről 

A modellalkotás a tudományos gondolkodás általános módszere. Az 
anyagi világ különböző terüle tének elemzése mindig úgy történik, hogy 
az objektív jelenségek összességéből k i ragadjuk a lényeges, meghatározó 
és tartós jegyeket, összefüggéseket. A többi ismérvtől és összefüggéstől 
azonban a vizsgálat lehetősége érdekében elvonatkoztatunk. Az objektív 
valóság modellekké való absztrahálása nélkül semmiféle tudományos meg-
ismerés sem lenne lehetséges. így van ez mind a te rmészet tudományok-
ban, mind a társadalomtudományokban. 

A tudományos modellekkel szemben általában két követelményt szok-
tunk támasztani. A modell legyen az obj. valóság minél hűbb, minél 
adekvátabb visszatükröző je : ugyanakkor éppen a lényegtelen körülmé-
nyektől való absztrahálás révén emelje ki azt, ami a vizsgált területen 
lényeges és törvényszerű. Ugyanakkor a jelenségnek több modellje is el-
képzelhető, sőt attól függően, hogy mi a vizsgálat célja, mint azt lá t tuk 
is, több modell je is kell hogy legyen. 

Ezekben a modellekben az obj. valóság egyes elemének a szóban 
forgó tudomány kategóriái felelnek meg és az obj. valóság elemei között 
meglevő szükségszerű kapcsolatokat a túdomány által megfogalmazott 
törvények fejezik ki. Az így felépítet t modellekben különböző meggon-
dolásokat végezhetünk, amelynek eredményeként bizonyos következteté-
sekre, új ismeretekre ju tunk . Amennyiben a modell a valóság megfelelő 
képe volt, és a meggondolásokat helyesen vit tük végig, akkor a nyer t 
(következtetéseknek) konklúzióknak a modell által reprezentál t objektív 
valóságra is érvényes következtetéseknek kell lenniük. Ezt azonban már 
a gyakorlat tal való egybevetés ellenőrzi. 

A tudományos modellekkel végezhető munká t hatékonyságában, meg-
bízhatóságában teszi konkré tabbá és ellenőrizhetőbbé a matemat ikai -mód-
szerek alkalmazása. 

Matematikai modellnek a tudományos modellek matemat ikai nyelven 
való megfogalmazását, megjelení tését é r t jük . Az objektív valóság elemei-
nek a tudományos modellekben kategóriák, a matematikai modellekben 
pedig szimbólumokkal jelölt matemat ika i kategóriák felelnek meg. A kö-
zöttük levő törvényszerűségeket pedig matematikai relációk fejezik ki. 
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Amikor arról beszélünk, hogy felál l í t juk valamilyen jelenség — cso-
port matematikai modell jét —, akkor tehát á l ta lában nem arról van szó, 
hogy az obj. folyamatokat közvetlenül fejezzük ki matemat ikai fo rmu-
lákkal, hanem arról, hogy a vizsgált folyamatok egy már kialakított tudo-
mányos modell jét ábrázoljuk a matematika nyelvén. A matemat ika mint 
tudomány az anyagi világ különböző jelenségeit vizsgáló konkrét tudomá-
nyok fegyverzeteként kerül felhasználásra és az alkalmazás következtében 
nyer t eredmények gazdagít ják a szóban levő tudományt . 

A modern matemat ika a legkülönfélébb s t ruk túrák belső szerke-
zetének fel tárására képes, olyan s t ruk túráka t is, amelyek az 
anyagi világ igen bonyolult kategóriáinak belső törvényszerűségeit tükröz-
hetik vissza. (Pl. n komponensű vektorok.) Nem indokolt tehát ma már 
a matematikát csak (az egyszerű számtanra gondolva) egyszerűen úgy 
tekinteni, mint a mennyiségi összefüggések (a tudományos gyakorlatban) 
kifejezőjét. Célunk éppen az kell hogy legyen, hogy a valóság mennyiségi 
és minőségi oldalait matemat ikai modellek segítségével fejezzük ki. Nem 
lehet f igyelmen kívül hagyni a mennyiség és minőség dialektikus egysé-
gét, és nem indokolt a matematikai rendszerek alkalmazásától a valóság 
minőségi oldalát félteni. 

Nem helyes viszont az az álláspont sem, miszerint a matemat ikai 
szempontból korrektül végrehaj to t t elemzés fel té t lenül helyes eredményre 
vezet. Sokan szoktak — szembeállítva más tudományokkal — hivatkozni 
a matematikára úgy, hogy pl. 1 -j- 1 az mindig 2, az is volt és az is marad. 
Ez pedig nem igaz, mer t ugyanolyan joggal í rha t juk , hogy 1 -f- 1 = 10 
(1 -f- 1 = 10 a kettes számrendszerben). 

Minden konkrét esetben biztosítani kell a matemat ikai modell lehető 
legnagyobb mértékű valósághűségét, a matemat ika fej let tségszintjén. A 
valósághűségre való törekvés bonyolít ja a s t ruk túráka t és növeli a számí-
tásigényeket. Ennek az el lentmondásnak a feloldása rendszerint a mat.-i 
modell olyan egyszerűsítését követeli meg, hogy csak bizonyos meghatá-
rozott, a vizsgálat céljából lényeges vonatkozásokban reprezentál ja a va-
lóságot, de kezelhető. De mind a matematika, mind a többi tudományok 
fejlődésével az említett kompromisszum mindig magasabb fokon valósít-
ható meg, vagyis megvan a lehetőség arra, hogy a matematika, az obj. 
valóságot, mind maradékta lanabbul tükröző modelleken segítse a tudomá-
nyokat és így a filozófiát is. 
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DIE STELLE DER MATHEMATIK IN DER ORDNUNG 
DER WISSENSCHAFTEN 

Dr. Perge Imre 

Die Beziehungen zwischen Mathemat ik und Philosophie, deren Grund in der 
Aufdeckung gültiger Zusammenhänge auf allgemeinen und von einander weit-
stehenden Gebieten zu suchen ist: sind vielfältig. Es ist wohl bekannt , dass sich 
die Anwendungsgebiete der Mathematik in den letzten Jahrzehnten ausserordent-
l i c h angewachsen haben. Die Methoden der Mathematik werden fast in allen 
Wissenschfaten benützt. Hinsichtlich des Ursprungs steht die Mathematik in un-
mit telbarer Verbindung zu den Naturwissenschaften, sie ist aber keine Naturwis-
senschfat. Es ist leicht einzusehen, dass sie auch keine Gesellschaftwissenschaft ist. 
Sie kann aber auch nicht zu den philosophischen Wissenschaften gerechnet wer-
den, da sie die materiel le Wirklichkeit nur aus einem gewissen Gesichtspunkt um-
fasst, dies aber nicht der allgemeinste ist. Zu selber Zeit führ t aber — durch die 
Vermit t lung der Logik — ein direktor Weg von der Mathematik zur Philosophie. 
In diesem Sinne n immt die Mathematik also zwischen Fachwissenschaften und 
Philosophie auf einem bestimmten Niveau Platz. Auch die Kybernetik ist eine dem 
Niveau der Mathematik ähnliche Wissenschfat. Die einzelnen Niveaus sind natür-
lich nicht für geschlossene zu nehmen. 

Die Methoden der Mathematik können — wenn auch nicht alle — auch in der 
Philosophie Anwendung erhalten. Die veranschaulichen Modelle der Mengentheorie 
können die Aufdeckung der Zusammenhänge, die der dialektischen Beziehungen, 
die Klassifikation usw. in grossem Masse fördern. Das wird neben den vielen, 
in der Arbeit veröffentl ichten Modellen auch durch das Mengentheorie-Modell fürs 
System der Wissenschaften gut veranschaulicht. 
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D É L N Y U G A T - D U N Á N T Ú L F L Ó R Á J A V . 
F L O R A R E G I O N I S H U N G Á R I Á É M E R I D I O - O C C I D E N T A L I S V . 

j KÁROLYI ÁRPÁDj PÓCS TAMÁS2 ÉS BALOGH MÁRTON3 

(Közlésre érkezet t : 1971. december 10.) 

F l ó r a m ű v ü n k ö t ö d i k r é s z e a z á r v a t e r m ő n ö v é n y e k c s a k n e m t e l j e s 
h a r m a d i k á g a z a t á t t a r t a l m a z z a ( R h o e a d a l e s - C a m p a n u l a l e s ) . A m á r m e g -
j e l e n t k ö t e t e k h e z h a s o n l ó a n a n ö v é n y f ö l d r a j z i l a g é r d e k e s e b b f a j o k r ó l 
a r e a t é r k é p e t is k ö z l ü n k . A z á b r á k s z á m o z á s a a n e g y e d i k r é s z h e z k é p e s t 
f o l y a m a t o s a n t ö r t é n i k . A z i d ő k ö z b e n m e g j e l e n t , v a g y e s e t l e g k i m a r a d t 
f o r r á s m u n k á k a t az u t o l s ó k ö t e t f o g j a t a r t a l m a z n i , a z ú j a b b a d a t o k a t m a -
g á b a f o g l a l ó p ó t l á s s a l e g y ü t t . J e l e n k ö t e t h e r b á r i u m i a n y a g á n a k v i z s g á l a -
t á b a n r é s z t v e t t d r . B a l o g h n é K o r o m p a i T e r é z i a t u d o m á n y o s k u t a t ó . S z e r -
z ő k e z ú t o n k é r i k , f o g a d j a h á l á s k ö s z ö n e t ü k e t . 

A növények felsorolása. (Folytatás) Enumeratio Plantarurn. Continuatáo. 

PAPAVEIIACEÄE 

089. Chelidonium május L. Ruderál is tá rsulásokban közönséges. A Vendvidékről, az 
Örségből és a Hegyhátról nincs ada tunk, de ruderál is tá rsulásokban valószínűleg ott 
is előfordul. G: Hagyárosbörönd Zél pa tak völgye, Dobronhegy, R á m K; É: Egervár, 
Zalaszentiván, Kehida, Zalaegerszeg, Nagykapornak, inter Kisbucsa et Alsónemes-
apáti, Búcsúszentlászló, Zalaapáti , Esztergály, Pötréte, Söjtör, Tófe j K; D: Gelse, 
Lasztonya, Újudvar , Magyarszentmiklós, Korpavár , Óbornak, Zalasárszeg, Zala-
szent jakab, Nagykanizsa Alsó városi erdő, Nagykanizsa, Bajcsa, in ter Bajcsa et Fi-
tveháza K; Z: Örtilos K, P; inter Zákány et Örtilos K; Csurgó HBh 960:251. 

var. május E: Nemesszentandrás K; D: L ispeszentador ján Nagykani-
zsa K. 

í. hypotrichum Aznavour Z: Surd K. 
var. íenuifolium Lil jébl . D: Korpavár , Nagykanizsa, in ter Nagykanizsa 
et Szepetnek K. 

690. GJaucium cornieulatum (L.) Rudolph É: Misefa Kov in HA, KM-Pr 957:90, K— 
P 957:200. 
691. Papaver Argcmonc L. Acidofil, száraz gyomtársulásokban. Ö: Körmend római 
út mellett, Körmendi m a j o r Pr in notis; Rábagyarmat Bo in notis; II: Egyházas-
hollós Pr in notis; Vasvár, Oszkó Borb 887:246, Borb ap Nyár 942:28; É: Győrvár 

Nagykanizsa, Kun Béla utca 11., 2 University oí Dar es Salaam, Faculty of Agriculture, 
Morogoro, Tanzania, Ho Si Mirth Tanárképző Főisikolla, Eger, ^Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Növénytartó Intézete, Debrecen. 
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Borb 887:246, Borb ap Nyár 942:28; Vasboldogasszony KM-Pr 957:90; D: Lasztonya 
KM-Pr 957:90, K; Nagykanizsa , K, K—P 954:263; Nagykanizsa-Hét for rás K; Po-
gányszentpéter K—P 954:263; Z: Surd K—P 954:263. 

f. Argemone É: Vasboldogasszony K; D: Pogányszentpéter K. 
f. arvanse (Borkh.) Elkan D: Homokkomárom K. 
f. glabratum (Coss. et Germ.) Rouy. et Fouc. É: Vasboldogasszony, 
Pötréte K ; D: Lasztonya K. 
f. laciniatum Lamot te Z: Surd. K. 

692. Papaver dubium L. ssp. dubium Meleg, száraz, t ápanyagban gazdag ta lajon, 
gyomtársulásokban is. É: i n t e r Kisbucsa e t Alsónemesapáti , Esztergály, Söjtör, Pöt-
réte K; D: Lasztonya P; Nagykanizsa-Hét for rás , Szepetnek, Bajcsa K. 

var. dubium É: Búcsúszentlászló, Zalaapát i K; D: Homokkomárom K. 
var. subpinnatifidum (Ktze.) Fedde D: Nagyrécse, Nagykanizsa K. 

693. Papaver Rhoeas L. Kalászos vetésekben, utak mentén . Valamennyi vizsgált pél-
dányunk a ssp. Rhoeas a l akkörébe tar tozik. G: Dobronhegy, Ke rkaba rabás K; É: 
Vasboldogasszony, inter E g e r v á r et Csácsbozsok, Nagykapornak K; Misefa Kov in 
HA; Búcsúszentlászló Ujv mscpt; D: Korpavár , Óbornak, Zalaszent jakab, Nagykani-
zsa-Hétforrás , Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 

var. anthriscifolium Nyár. e m Soó. 
f. anthriscifolium D: Kis tolmács K. 
f. lanceolatum A. Nyár. D: Pogányszentpéter K. 

var. agrivagum (Jord.) Beck É: Búcsúszentlászló K ; D: Nagykanizsa-Köz-
temető K. 
var. bipinnatifidum Wirtg. D: Nagykanizsa-Köztemető K. 
var. reductum Nyár . D: Nagykanizsa K. 
var. cruciatum (Jord.) Fedde D: Nagykanizsa K. 

— . Papaver somniferum L. Termesztik, olykor elvadul. Kalászos, kapás ku l tú rák-
ban, gyomtársulásokban. D: Nagykanizsa-Szemétte lep K. 
694. Corydalis cava (L.) S c h w . et K. Syn.: C. tuberosa DC. Nálunk csak a ssp. cava 
fordul elő; bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgyesekben, gesztenyé-
sekben és l igeterdőkben. H: Vasvár K; G: Hagyárosbörönd Zél pa tak völgye, Szent-
péterfölde K; É: Zalaszent iván K 949:21; Misefa, Rádó Kov in HA; D: Nagyrada, 
Za laú j lak K; TJjudvar, Magyarszentmiklós P; Lispe, Homokkomárom, Nagykanizsa, 
Nagykanizsa-Virághegy K ; Nagykanizsa Alsó városi e rdő K, P; Pogányszentpéter , 
Iharosberény K; Z: Csurgónagymar ton HH, HBh 960:251; Örtilos K; Zákány K, P; 
Csurgó HBh 960:251. 

f. pluricaulis Zapal D: Lasztonya, Borshely K. 
695. Corydalis solida (L.) Clairvi l le Syn.: C. bulbosa (L.) Pers., C. digitata Pers. Bük-
kösökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgyesekben és l igeterdőkben. Ö: Zsohár 
sine loco speciali 941:22; I v á n c J ex litt; H: Vasvár Borb 887:256, K ; Ka ta f a Pr in 
notis; G: Hagyárosbörönd, Lenti , Szentpéterfölde, Kányavá r K; D: inter Lasztonya 
et Borshely, "Magyarszentmiklós P; L ispeszentador ján K; Ű j u d v a r P; Bázakeret tye, 
Hosszúvölgy, Zajk , Homokkomárom, Óbornak K; Nagyrécse Pr in notis; Nagykanizsa 
Alsó városi erdő, Pogányszentpé ter K; Z: Örtilos, Zákány-Vasútoldal K. 

ssp. solida 
var. crenata Schu l t z D: LJjudvar, Nagykanizsa-Alsó városi erdő P. 

ssp. Vajdae Soó D: Lasztonya, Borshely K. 
— . Corydalis budensis V a j d a ( = C. bulbosa x solida) É: Kehida Ujv mscpt. 
696. Fumaria rostellata Knaf Syn.: F. prehensilis Kit., F. transsilvanica Schur. Szán-
tókon, ker tekben, u tak m e n t é n , mészkedvelő. É: Alsónemesapát i K—P 954:263; Mice-
fa Kov in HA. 
697. Fumaria officinalis L. Syn.: F. media Lois. Szántókon, ker tekben, szőlők közt, 
u tak men tén ; mészkerülő. (Valamennyi vizsgált pé ldányunk a ssp. officinalis var. 
officinalis a lakkörébe tartozik.) V: Rába tó t f a lu Borb 887:246; Ő: Kurd Borb 887:246; 
É: Gősfa Borb 887:246, K ; Nagykapornak , Kisbucsa K ; Misefa Kov in HA; Rádó, 
Zalaapáti , Pöt ré te K; D: Keret tye, Muraszemenye, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hét -
for rás K; Z: Csurgó HBh 960:251, Soó 968:280; Csurgó-Cseke erdő HBh 960:251. 

/. minor Koch É: Kemendol lá r K. 
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698. Fumaria Schleichen Soy.-Will. Syn.: F. mucronata Schur. Szántókon, par lago-
kon, szőlőkben, u tak mentén, akácosokban, taposott gyomtársulásokban. V: R á b a -
tótfalu Borb 887:246; Ő: Zsohár sine loco speciali 941:29; D: Nagykanizsa, Nagyka-
nizsa-Hétforrás K. 
699. Fumaria Vaillantii Lois. Syn.: F. carinata Schur . Gyomtársulásokban, olykor 
szikla- és pusz tafüves lejtőkön. V: Rábató t fa lu Borb 887:246; É: Gősfa, Zalaszent-
mihály, Söjtör K; D: Nagykanizsa-Köztemető K. 

var. Vaillantii E: Vasboldogasszo ny, Alsónem esapáti, Búcsúszentlászló, 
Pötré te K; D: Nagykanizsa K. 

700. Fumaria parviflora Lam. Gyomtársulásokban, akácosokban. É: Vasboldogasz-
szony K—P 954:263, H—J 962:36, K, S 968:282; Alsónemesapát i K ; D: Nagykanizsa K. 

CRUCIFERAE 

701. Brassica juncea (L.) Czern. Gyomtársulásokban, főleg lenvetésekben, u tak mentén, 
töltéseken. É: Csatár, Söjtör K, K—P 964:50; D: Komárvá ros K, K—P 964:50; Zala-
szen t jakab K; Pogányszentpéter K, K—P 954:263. 
702. Brassica nigra (L.) Koch. Régi ku l tú rnövény; könnyen elvadul . Folyók mentén, 
u tak mentén, száraz és hordalék gyomtársulásokban. Nálunk csak a var. nigra él. 
É: Kehida Ujv. mscpt; Z: Csurgó HBh 960:251. 

f. nigra É: Alsónemesapáti , Kisbucsa, Pöt ré te K; D: Zalaszent jakab, 
Nagykanizsa K. 
f. villosa (DC.) Ailef. G: Zalaszentgyörgy K; É: Zalaszentmihály K. 

703. Brassica Rapa L. em Metzger Syn.: B. asperifolia Lam. Szántókon, töltéseken, 
u tak mentén. G: Dobronhegy, Iborf ia K; Lenti Jáv ex litt; É: Vasboldogasszony, 
Nagykapornak K; D: Zalaúj lak , Zalasárszeg, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Gördövény 
K; Z: Csurgó HH. 

ssp. campestris (L.) C lapham D: Nagykanizsa-Hétfor rás K. (Soó véleménye 
szerint lehet, hogy ez az ada t is elavult ssp. Rapa.) 

704. Brassica Napus L. em Metzger Syn.: B. nigra ssp. Napus Briq . Vadon nem 
ismert , de gyakran elvadul. Szántókon, parlagokon. V: Szakonyfalu Jáv-Pócs-Csap 
in HM; É: Zalaegerszeg Vajda L. in HM; Nagykapornak Wiesb. 874:41-52; D: Báza-
kere t tye K. 

ssp. (convar.) Napus É: Kisbucsa K. 
ssp. (convar.) rapifera syn.: var. napobrassica D: Nagykanizsa K. 

705. Brassica oleracea L. Ritkán elvadul . 
ssp. (convar.) capitata (L.) Duch. D: Nagykanizsa K. 

var. (provar.) capitata 
f. fubra L. É: Nemesszentandrás (culta) K. 
f. alba Lam. É: Búcsúszentlászló K. 

706. Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) Schultz Syn.: E. obtusangulum (Clairville) 
Rchb. Ártereken, töltéseken, szántóföldi és ú tment i gyomtársulásokban, igen r i tka. 
D: Nagykanizsa K—P 964:50, Soó 968:290, K. 
707. Sinapis arvensis L. Syn.: Brassica arvensis Rabenh. Kalászosokban, tarlókon, és 
egyéb helyek gyomtársulásaiban. É: Kehida Ujv mscpt; Zalaapát i K ; D: Mórichely 
K ; Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 

var. arvensis subvar. arvensis 
f. media Acloque É: Búcsúszentlászló K. 
f. stricta Cela'k. D: Nagykanizsa K. 

subvar. orientális (Jusl.) Koch et Ziz D: Nagykanizsa K. 
var. Schkuriana (Rchb.) Hagenbach D: Nagykanizsa K; Z: Örtilos K. 

708. Sinapis alba L. Syn.: Brassica alba Rabenh. Időnkén t kivadul. Szántóföldi és ú t -
ment i gyomtársulásokban. É: Nagykapornak K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 

ssp. alba var. alba É: Kisbucsa K; D: Pogányszentpéter K. 
f. melanosperma Alef. G: Nagylengyel K. 

709. Eruca sativa Mill. Syn.: Brassica Eruca L. Hazánkban alig termeszt ik, de gyom-
növényként már t e r j e d ; e lvadulva vagy behurcolva. Szántóföldi és ú tment i gyom-
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tá rsulásokban. G: Vi tenyédszentpál ( = Bagodvitenyéd) K — P 954:263; D: Nagyka-
nizsa S—J 951:601; K—P 954:263. 

ssp. (convar.) sativa 
f. exotica (DC.) Schultz G: Bagodvitenyéd K; D: Nagykanizsa K. 

710. Diplotaxis muralis (L.) DC. Syn.: Brassica muralis Huds., Sinapis muralis R. Br., 
Sisymbrium murale L. Mindenfé le gyomtársu lásokban; n é h a iszaptársulásokban. É: 
Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg Vajda L. in HM; Nagykapornak, Kisbucsa K; D: 
Zalaszabar, Nagykanizsa-Hét for rás K. 

I. dentata Tausch. É: Gősfa K. 
var. parviflora Zapal . D: Bázakere t tye K. 

711. Diplotaxis tenuifolia (Jusl.) DC. Syn.: Brassica tenuifolia Fr., Sinapis tenuifolia 
R. Br., Sisymbrium tenuifolium L. Gyomtársulásokban, legelőkön. É: Pózva K—P 
957:200, K; Búcsúszentlászló K — P 957:200, K; Zalaszentmihály K; D: Nagykanizsa-
Sánc K. 
712. Raphanus Raphanistrum L. Syn.: R. silvestris Lam. Minden mészkerülő gyom-
tá rsu lásban ; nitrogénigényes. Ö: Szőce P; G: Dobronhegy, Ormándlak , Gel lénháza K; 
E : Vasboldogasszony, inter Egervár et Csácsbozsok K; Kehida Ujv mscpt; Nagy-
kapornak, Búcsúszentlászló, Zalaapát i , Söj tör K; Pogányszentpéter Ujv mscpt; K; Z: 
Csurgó HH, HBh 960:251. 

var. concolor (Schur) Beck Z: Csurgó Sötét e rdő HH, HBh 960:251. 
713. Raphanus sativus L. Syn. : R. raphanistrum L. ssp. sativus Dom. Néha elvadul. 
A termesztet t fo rmák e rede te vitatott . D: Nagykanizsa, Sormás K. 
714. Calepina irregularis (Asso) Thell. Syn.: C. corvini (Ali.) Desv. Szántóföldi és 
taposott gyomtársulásokban, pusztagyepekben. É: Zalaapát i K—P 964:50, K; Z: Őr-
tilos K—P 964:50, K. 
715. Lepidium campestre (L.) R. Br. Syn.: Thlaspi campestre L. Gyomtársu lásokban; 
olykor természetes növénytársu lások gyomnövénye. Ö: Zsohár sine loco speciali 
941:29; É: Gősfa K; inter Csáford et Gyűrűs P ; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak, 
Zalaszentiván, Zalaapát i K. 

var . campestre 
f. s implex P a u q u y D: Bagola K. 
f. p lur icaule Thell. É: Kisbucsa K. 
f. pseudohirtum Schur. D: Nagykanizsa K. 
f. umbrosum Schur G: Gel lénháza K. 

— . Lepidium sativum L. Zöldség-, o la j - és gyógynövény, néha elvadul, 
ssp. (convar.) s a t ivum 

f. latifolíum DC. Z: Csurgó-Sárgát i dűlő HBh 960:251. 
716. Lepidium ruderale L. Szikes pusztákon, homokpuisztákon, iszaptársulásakban, 
száraz és nedves gyomtársulásokban. V : Rábatót fa lu Borb 887:251; Ő: Szőce P ; 
H: Vasvár Borb 887:251; É : Győrvár Borb 887:251, 897:544; Vasboldogasszony K; 
Kehida Ujv mscpt; Búcsúszentlászló K; D: Óbornak, Nagykanizsa K; Z: Csurgó 
HH. HBh 960:251. 

f. rudera le É : Zalaszentiván, Zalaszentmihály K; D: Ú judva r , Nagy-
kanizsa K. 

717. Lepidium gramini fo l ium L. Gyomtársulásokban, legelőkön. H: Vasvár Jáv 925: 
402, S—J 951:606, Borb 887:251; Kismákfa Márton in HM. 
718. Lepidium virginicum L. Száraz ós taposot t gyomtársulásokban; sokszor utak, 
vasu tak mentén. É: Rádó, K—P 964:50; D: Zalaszent jakab K—P 954:263; Z: Zákány 
K 949:21, S—J 951:606. HBh 960:251; Örti los K 949:21. 

f. virginicum í): Za laszen t j akab K; Z: Légrád vasútá l lomás ( = Ör-
tilos vasútál lomás) , Örtilos, Csurgó K. 
f. mic rope la lum Thell. É: Rádó K; D: Za laszen t jakab K. 

719. Cardar ia Draba Desv. Syn. : Lepidium Draba L., Cochlearia Draba L. Gyomtár -
sulásokban, szikes pusztákon. Igen káros gyom. Ő: Zsohár sine loco speciali 941:29; 
G: Dobronhegy K; É: K e h i d a Ujv mscpt; Búcsúszentlászló K; D: Zalasárszeg K, P; 
Zalaszent jakab, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Pogányszentpéter K; Z: inter 
Zákány et Örtilos vasú tá l lomás K; Csurgó HBh 960:251. 

f. Draba D: Za laszent jakab . Nagykanizsa K. 
720. Thlapsi arvense L. Gvoratársulásofcban, ritikán száraz tölgyesekben, Ő: Szőce 
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P; G: Ormándlak K; Zalalövő P; É: Egervár, Zalaszentiván, inter Csácsbozsok et 
Hetés K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb. 874:41-52; Pöt ré te K, P; D: 
Zalasárszeg K, P; Nagyrécse, Zalaszent jakab, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , 
Miklósfa, Bagola, inter Bagola et Sánc, Pogányszentpéter K; Z: Csurgó, Csurgó-
Kiserdő HH, HBh 960:251. 
721. Thlaspi alliaeeum L. Szántókon, szőlők közt. G: Teskánd Pé ex litt, K—P 957: 
200. D: Nagyrécse, Nagykanizsa K. 
722. Thalspi perfoliatum L. Sziklagyepekben, pusztagyepekben, irtás- és mocsárré te-
ken, száraz tölgyesekben, akácosokban és gyomtársulásokban. G: Gel lénháza K; É: 
Vasboldogasszony, Nagykapornak, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Esztergály K; D: Óbor-
nak, Nagyrécse, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Bajcsa, Pogányszentpéter K; 
Z: Zákány-Vasútoldal K. 
723. Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. Syn.: T. Iberis DC., Iberis nudicaulis L. Sava-
nyú homoki gyepekben, szántókon. Z: Örtilos K—P 957:200, HBh 960:251, K; Örtilos-
Tilosi erdő P, K. 
724. Capsella bursa-pastor is (L.) Medic. Syn.: Bursa pastoris Wigg. Szikár és üde, 
szántóföldi, útszéli, taposott és mocsári gyomtársulásokban, iszaptársulásokban és be-
hurcolva természetes ré t tá rsu lásokban is. Ö: Zsohár sine loco speciali 941:29; G: 

62. ábra. Teesdalia nudicaulis az Őrtilosi erdőben (phot. Károlyi Á.) 
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Dobronhegy, Gellénháza, Iborf ia K; É: Vasboldogasszony K; Al ibánfa KM in notis; 
Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak , Kisbucsa, Nemesszentandrás K; Bak KM in notis; 
Zalaapát i , Esztergály, Pötré te , Tófe j K ; D: Lovászi, Za laú j l ak K; Lasztonya P; Kor-
pavár , Óbornak, Nagykanizsa , Nagykanizsa-Hétforrás , in ter Nagykanizsa et Pogány-
szentpéter , Bagola K; Z: Su rd K; Csurgó HH, HBh 960:251. 

var. bursa-pastoris D: Za laú j l ak K. 
var. agrestis (Jordd.) R. et F. É: Nemesszentandrás K; D: Za laúj lak , Nagy-
kanizsa, M u r a r á t k a K. 

725. Neslea paniculata (L.) Desv. Syn.: Myagrum paniculatum L., Vogelia paniculata 
Hern. Kalászosok gyomtársu lása iban . H: Vasvár Borb 887:249. 

ssp. paniculata 
f. paniculata H: Rábamolnár i K—P 957:200, K. 

726. Lunaria annua L. Syn.: L. biennis Mönch., L. pachyrrhiza Borb. Szurdokerdei 
növény, de kerti vá l tozata is kivadul . 

var. annua D: Bázakere t tye K. 
727. Peltaria perennis (Ard.) Markgraf Syn.: P. alliacea Jacq. Ligeterdőkben, terüle-
tünkön Alnus incanas l igeterdőkben is. V: Szentgot thárd Borb 886:248, 897:533, Gay 
925:32, Ho 944:44; Ö: Körmend Weisb 891:49, Gáy 925:32, 927:259; Csákánydoroszló, 
Ivánc, P; H: inter Vasvá r et Rábahidvég K; Vasvár K, K—P 954:263. 
728. Alyssum Alyssoides (L.) Nath. Syn.: A. calycinum L. Pusztagyepekben, cser jé-
sekben, akácosokban, gyomtársu lásokban. Ö: Zsohár sine loco speciali 941:29; H: 
Vasvár Borb 897:544; É: Za laudvarnok P; Kehida Ujv mscpt; Búcsúszentlászló K; 
D: Korpavá r K; Z: Csurgó, Alsók HBh 960:251. 

var. ruderale (Jord.) Nyár. É: Petőhenye, Nagykapornak K ; D: Homok-
komárom, Nagykanizsa K. 

—. Alyssum desertorum Stapf Ö: Zsohár sine loco speciali 941:29. 
— . Alyssum strigosum Banks et Solander Syn.: A. campestre auct. Medi terrán, ad-
ventiv növény, Magyarországon egyetlen e lőfordulása: É : Alsónemesapát i K, K—P 
954:263, S 968:328. 
729. Berteroa incana (L.) DC. Syn.: Alyssum incanum L., Farsetia incana R. Br. 
Természetes gyepekben, i r tásré teken, száraz tölgyesekben, üde és száraz gyomtársu-
lásokban. H: Vasvár Borb 897:544; É: inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida Ujv 
mscpt; D: Homokkomárom, Zalaszent jakab , Nagykanizsa, Nagykanizsa Alsó városi 
erdő, inter Nagykanizsa et Bajcsa K; Z: Csurgó HBh 960:251; Alsók, Istó HBh 960: 
251, K. 

var. incana D: Za laszent jakab , Nagykanizsa, Bagola, Fi tyeháza K. 
730. Draba muralis L. Pusz t a füves le j tőkön, legelőkön, erdőszéleken, cser jésekben. É: 
Gősfa K ; Egervár P, K, K—P 957:200, D: Korpavár , Óbornak K; Nagykanizsa S—J 
951:613; Nagykanizsa-Hét for rás K 949:20; Bagola K, K—P 957:200; Z: Örtilos K; 
Csurgó HH, HBh 960:251. 
731. Draba nemorosa L. Pusz ta füves lej tőkön, i r tásré teken, homoki réteken, kaszá-
lókon, mocsárréteken. É: Kehida Ujv mscpt; D: Nagykanizsa-Hét for rás K ; Z: Csurgó 
HH, HBh 960:251. 

var. nemorosa f. nemorosa D: inter Bagola et Sánc, Nagykanizsa-Hét-
forrás K. 

732. Erophila verna (L.) Chev. Syn.: E. vulgaris DC., Draba verna L. Száraz gye-
pekben — az összes homoki gyepben —, legelőkön, száraz tölgyesekben, gyomtársu-
lásokban. V: Rábató t fa lu , Szentgot thárd Borb 887:248; Ő: Zsohár sine loco speciali 
941:22; Csákány Borb 887:248; Doroszló Borb 897:519; Daraboshegy P; H: Vasvár 
Borb 887:248, 897:544; G: Gellénháza, Lent i K; D: Korpavá r K; Homokkomárom P ; 
Muraszemenye, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Nagykanizsa-Gördövény, Nagy-
kanizsa Szentgyörgy vár i -hegy, Sormás, Iharosberény K; Z: Csurgó HH, HBh 960: 
251; Belezna K. 

ssp. verna D: Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Sormás K in S—B 
968:411. 

var. verna G: Hernyék K ; D: Borsfa K. 
var. graminea (Rasen) Schul tz É: Zalaszentiván K. 

ssp, obconica (De Bary) Vollm. 
var. claviformis (Jord.) Schultz D: Nagykanizsa Kováts F. in HM det Jáv. 
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var. cabillonensis (Jord,) Schultz D: Zalasárszeg K. 
ssp. majucula (Jord.) Vollm. É: Misefa Jáv in HM. 
ssp. stenocarpa (Jord.) Voillsm. var. slenocarpa É: Kehida Ujv mscpt; Za la -
egerszeg Härter in S—B 968:412; Z: Ortilos K. 
ssp. microcarpa (Wihiral) Oberd. 

var. vértesensis Borsos et Soó D: Homokkomárom K. 
var. liungarica Borsos et Soó D: inter Nagykanizsa et Sormás K. 

733. Armoracia lapathifolia Usteri Syn.: A. sativa Bern., A. rusticana G. M. Sch., 
Cochlearia Armoracia L. Ártér i ré teken, ár téri és hordalék gyomtársulásokban, á r -
kokban. É: Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás K; D: Nagykanizsa, Sormás K; Z: 
Csurgó HH, HBh 960:251. 
734. Cardamine impatiens L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgye-
sekben, mészkerülő bükkösökben és gesztenyésekben. Valamennyi a d a t a var. impa-
tiens-re vonatkozik. V: Rábafüzes , Szentgot thárd Borb 887:247, 897:526; Kétvölgy P; 
Ö: Halogy, Szőce P; H: Nagymizdó, Ka ta fa Pr in notis; G: Zalalövő P; Dobronhegy, 
Rám, Zalaszentiván, Kerkaba rabás K; É: Alsónemesapáti , Almásháza P; Kehida 
Ujv mscpt; inter Csácsbozsok et Hetés, inter Kisbucsa et Alsónemesapát i K; Pölös-
ke P; Nagykapornak Wiesb 873:41-52; Zalaszentmihály K—P; Esztergály, Nemes-
szentandrás, Söjtör K; D: Zalaszabar K; Magyarszentmiklós, Hosszúvölgy P; Óbor-
nak, Nagykanizsa Alsó városi e rdő K, P; inter M u r a r á t k a et Muraszemenye P; 
Iharosberény K; Ba jcsa P; Z: Csurgónagymarton Jáv ex litt; Porrogszentpál P; 
Ortilos K; Ortilos Vasútoldal P; Légrád-Szőlőhegy (Ortilos), Porrogszentkirá ly Bo 
924:37; Zákány Bo 924:37, K, P; Csurgó Sötét erdő HH, HBh 960:251; Vázsonyma-
jori erdő P. 

f. impat iens G: Pördefö lde-Budnyaerdő Jáv et Zóly im HM; D: 
Lispe K; Z: Zákány-Vasútoldal K. 
f. obtusifolia Knaf É: Nagykapornak, Búcsúszentlászló K; D: Óbor-
nak, Bajcsa K. 
f. apetala (Gilib.) Schultz É: inter Misefa et Nagykapornak Kováts 
F. in HM. 

735. Cardamine hirsuta L. Erdei gyomnövény, l igeterdőkben, parkokban, üde gyom-
társulásokban. Ná lunk csak a ssp., var. hirsuta a lakköre fordul elő. V: Szentgot thárd 
Gáy 932:10; Zsida Gáy 932:10, Ho 944:44; Ö: Körmend Gáy 932:10; Ivánc Borb 
887:247; G: Hagyárosbörönd Zél pa tak völgye, Hernyék, Szentpéterfölde K; É: Győr-
vár Borb 887:247; Zalaszent iván K; Zalaegerszeg Jáv ex litt; Nagykapornak , Söjtör 
K; D: Csapi, Borsfa, Óbornak, Nagyrécse, Zalaszent jakab, Nagykanizsa, Nagykanizsa-
Hétforrás , Nagykanizsa Alsó városi erdő K; inter Nagykanizsa et Szepetnek P; F i -
tyeháza P, K; Iharosberény K; Z: Belezna, Ortilos K; Csurgó HH, HBh 960:251. 

f . hirsuta G: Gellénháza, Hernyék K; D: Nagyrécse, Eszteregnye K ; 
Letenye Olgy in HA; Bagola, Fi tyeháza K. 
f. multicaulis (Hoppe) Schur É: Zalaszent iván K; D: Borsfa, Zala-
szent jakab , Nagykanizsa K; Z: Ortilos K. 
f . unicaulis Schultz D: Csapi, Sormás K. 

736. Cardamine flexuosa With. Syn.: C. silvatica Link., C. drymeia Schur. For rás -
lápokban, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, l igeterdőkben, p a t a k menti lige-
tekben. Nálunk csak a ssp., var. flexuosa a lakköre él. V: Szakonyfalu P, K—P 
964:50; Ö: Ivánc J ex litt; G: Nova K, P; Bárszentmihályfa , Szentpéterföldei erdő K; 
Kányavár K, K—P 954:263; D: Nagykanizsa Alsó városi erdő K; Miklósfa, Pogány-
szentpéter K, K—P 954:263; Mórichely K. 
737. Cardamine amara L. Forráslápokiban, á tmenet i lápokban, pa tak ment i - , magas-
kórós, magassásos társulásokban, lápréteken, láperdőkben, l igeterdőkben, bükkö-
sökben. V: Szakonyfalu, Kétvölgy P; Ö: Kondorfa P, K—P 954:263; Szőce, Ispánk P; 
Oriszentpéter P, K—P 954:263; H: Vasvár Borb 887:247, S—J 951:616; Vasvár-Szent-
kú t Gáy 925:15, P; K i smákfa Pauer 932:25; G: Pördefölde Jáv ex litt, K—P 954:263; 
É: Telekes K—P 954:263; Zalacsány K; Búcsúszentlászló K—P 957:200; D: Gelse 
Gáy 925:16; Marác Jáv ex litt, P, K—P 954:263; Bocska P; Lispe K—P 954:263; 
Korpavá r Zsigárdi-erdő K, P; Homokkomárom K — P 954:263; Za laszen t jakab K, 
K—P 954:263; Nagykanizsa K—P 954:263; Nagykanizsa-Hétforrás K; Nagykanizsa 
Alsó városi erdő Bo 954:248; Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 
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ssp. amara var. amara 
f. amara É : Telekes, Búcsúszentlászló K; D: Komárváros , Homok-
komárom K. 
£. aequiloba Ha r tm . D: Lispe, Lispe Budafa i -e rdő K. 
f. interrupta Schultz D: Nagykanizsa Alsó városi erdő K. 
f. sarmentosa Schur D: Zalaszent jakab, Nagykanizsa K. 

738. Cardamine pratensis L. Magaskórós-, magassástársulásokban, lápré teken, mo-
csárréteken, kaszálókon, gesztenyésekben, nedves gyomtársulásokban. V: Szentgott-
hárd Borb 887:247; M á r i a ú j f a l u J 960:5,6. t áb l a ; Szakonyfalu, kétvölgy P; Ö: Zsohár 
sine loco speciali 941:27; K ö r m e n d KM in notis; Nádasd P; Csákány Borb 887:247: 
Daraboshegy P; Ba jánsenye KM in notis; Velemér P; H: Vasvár K; G: Hagyáros-
börönd Zél pa tak völgye, Ke rkaba rabás K; Hernyék K, P; Gutorfölde, Cserta K; 
Lenti K, Jáv-Zóly in Soó-Isépy 968:399; Lent iszombathely P ; Szentpéterfölde K; É: 
Telekes P; Egervár, Zalaszent iván K; Bezeréd, Alsónemesapáti , Almásháza P ; Ke-
hida Ujv mscpt; Zalaegerszeg Simonkai in Soó-Isépy 968:399, Jáv ex litt; Misefa 
Kováts in Soó-Isépy 968:399; Búcsúszentlászló K; Söjtör , Tófe j KM in notis; D: 
Zalaszabar, Kisrada, Lovászi K; Lasztonya Olgy in HA; Lispe, Bázakeret tye, Korpa-
vár Zsigárdi-erdő, Óbornak , Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Iharosberény K; 
Z: Belezna K; Porrogszentki rá ly Bo 924:37; Bo apud HBh 960:251; Csurgó HH, HBh 
960:251; Gyékényesi berek Bo in notis. 

ssp. pratensis var pratensis G: Ozmánbük K; Lent i Jáv et Zóly in HM rev 
Isépy; É: Egervár K; Zalaapát i Jáv in HM rev Isépy. 

f. pratensis G: Bárszentmihályfa , Lenti Vármegyei erdő K. 
f. stenopetala Ludwig D: Nagykanizsa K. 

ssp. dentata (Schult.) Celak. Syn.: C. pratensis var. palustris W. & Gr., C. 
palustris Pe term. Láperdőkben és l igeterdőkben. V: Rábató t fa lu Borb 887: 
247; Ö: Ke rka fa lva K; H: K i smákfa Pauer 932:25; G: Lenti Jáv ex litt, K; 
D: Korpavár K; Z: Murakeresz túr , Belezna K; Csurgó HH. 
ssp. paludosa (Knaf) Celak. Syn.: C. pratensis ssp. palustris (W. et Gr.) 
Janchen, C. palustris var. heterophylla Peterm. Ligeterdőkben, láperdőkben. 
É : Zalaszentiván K; I): Homokkomárom K. 
ssp. Matthiolii (Mor.) Arc. Syn.: C. pratensis ssp. Hayneana (Welwitsch) 
Rchb., C. Hayneana Welwitsch. Nádasokban, magassás és magaskórós tá r -
sulásokban, mocsár ré teken , kaszálókon, l igeterdőkben és láperdőkben. V: 
Rábatót fa lu Borb. 887:247; Ö: Zsohár 941:27 s ine loco speciali; Csákány, 
Ivánc Borb 887:247; H: Vasvár Bo in notis; G: Ozmánbük, Bárszentmihály-
fa K; Hernyék P; Lenti K; É: Zalaegerszeg Jáv ex litt, Almásháza Pócs-
Gelencsér in Soó-Isépy 968:401, Misefa Kováts F. in HM; D: Lovászi, Nagy-
récse, Nagykanizsa, Nagykanizsa Alsó városi erdő, Sormás K; Letenye 
Olgy in HA; Z: Porrogszentki rá ly K ; Csurgó, in ter Csurgó et Gyékényes 
HBh 960:251. 

739. Dentaria bulbiíera L. Syn.: Cardamine bulbifera Cr. Bükkösökben, gyertyános-
tölgyesekben, száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, l igeterdőkben, erdei vágások-
ban. Ö: Velemér Sz—T felv, H: Ka ta fa Borb 887:247; Sár f imizdó Mizdói-völgy Pr in 
notis; G: Rám K; Ge l lénháza P ; Kerkabarabás , Szentpéterfölde K; Pördefölde Jáv 
ex litt; É: Csáford P ; Zalaszent iván K; Bezeréd, Almásháza P; Csácsbozsok, inter 
Csácsbozsok et Hetés K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 874:41-52, K; 
Nemeshetés, Botfa P; Búcsúszentlászló K; Bocfölde P ; Nemesszentandrás K; Sár-
hida P; Zálasárszeg, Söj tör , Tófej K; D: Lasztonya, Ú j u d v a r P; Lispe, Oltárc K; 
Tormafölde P ; Tormafö lde Vétyemi-erdő K ; Bázakeret tye P ; Bázakere t tye Kozári-
erdő K; Hosszúvölgy P; Homokkomárom K; Óbornak K, P; Szentmargi t fa lva K; 
Nagykanizsa Alsó városi e rdő K, P ; Z: Belezna vasútá l lomás Jáv ex litt; Örtilos K; 
Légrádi szőlőhegy Bo 924:37; Zákányi e rdő P; Csurgó Cseke-erdő HH, HBh 960:251; 
Vázsonymajor i erdő P. 
740. Dentaria enneaphyllos L. Syn.: Cardamine enneaphyllos Cr. Bükkösökben, gyer-
tyános-tölgyesekben, l igeterdőkben. D: Lasztonya K, P; inter Lasztonya et Bors-
hely K 949:21; Borshely K; Óbornak P, K—P 957:200. 

f. enneaphyllos D: inter Lasztonya et Borshely, Óbornak K. 
f. alternifolia Hausmann D: Oltárc, Rigyác K. 
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141. Barbarea stricta Andrz. Syn.: B. parviflora Fr., Campe stricta Wight. Mocsári-
hordalék gyomtársulásokban, ligeti gyomtársulásokban, l igeterdőkben, bokorfüzesek-
ben. V: Szentgot thárd Zsidai-völgy G. Lengyel in HM; Szakonyfalu Kétvölgy P, 
K—P 964:50; Ő: Csörötnek P, K—P 964:50; Kondor fa Jáv in HM; H: Nagymákfa 
Márton 938:36; G: Lent i Jáv et Zóly in HM, Jáv ex litt; K—P 954:263; D: Torma-
földe K, K—P 954:263; Z: Csurgó HH, S—J 951:1072, HBh 960:251. 
742. Barbarea vulgaris R. Br. Syn.: B. iberica (Willd. non Adans.) DC., B. lyrata 
Asch., B. silvestris Jord., Campe Barbarea Wight. Ártereken, réteken, hordalék-
gyomtársu lásokban; utak, árkok mentén , l igeterdőkben, gesztenyésekben, száraz 
tölgyesekben. Ö: Alsórönök J 960:6 táb la ; G: Rám, Hernyék K ; Pördeföldei erdő 
Jáv ex litt; É: inter Egervár et Zalaegerszeg K; Bezeréd P ; Nagykapornak , Búcsú-
szentlászló, Zalaapát i K ; D: Zalasárszeg, Nagykanizsa K; Z : Csurgó HH, HBh 
960:251. 

ssp. rivularis (Mart.-Don.) Rothm. Syn.: B. vulgaris var. acidula Hartm., B. 
pseudostricta Brandes. G: Gel lénháza K; D: Óbornak, Nagykanizsa-Hétfor-
rás K; 

— . Cardaminopsis arenosa (L.) Hay. Syn.: Sisymrium arenosum L., Arabis arenosa 
Scop. Száraz tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, erdei 
gyomtársulásokban, néha gyepekben. Ö: Zsohár 941:29 sine loco speciali; D: Mura-
mente S—J 951:618, S 968:352 sine loco speciali. 

ís 

63. ábra . A Teesdalia nudicaulis (1), Barbarea stricta (2), Peltaria perennis (3), 
Arabis hirsuta (4), Dentaria enneaphyllos (5) és a Cardamine hirsuta (6) 

e l ter jedése Délnyugat -Dunántú lon 
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743. Arabis recta Vili. Syn.: A. auriculata DC. non Lam. Száraz tölgyesekben, legelő-
kön, homoki és i r tás ré teken , szántókon. D: Nagyrécse, Nagykanizsa-Hétfor rás K. 

var recta D: Za laú j lak , in ter Nagykanizsa et Nagyrécse K. 
744. Arabis hirsuta (L.) Scop. Syn.: Turritis hirsuta L. Száraz gyepekben, mészkerülő 
tölgyesekben, száraz tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben, erdei fenyvesekben, ül-
tetett fenyvesekben, erdőszéleken, i r tásréteken. D: Korpavár , Nagykanizsa, Nagy-
kanizsa-Gördövény, Szepetnek K. 

ssp. hirsuta var. hirsuta É: Búcsúszentlászló K; D: Bázakeret tye-Kozár i er-
dő K. 
ssp. sagittata (Bert.) Rchb. Syn.: A. sagittata DC. 

var. cordata DC. E: Kehida Ujv mscpt. 
ssp. Gerardii (Bess.) Har tm. Syn. : A. planisiliqua (Pers.) Rchb. Lápré teken 
is. É: Vasboldogasszony K; D: Zalaúj lak , in ter Nagykanizsa et Szepetnek K. 

745. Turritis glabra L. Syn.: T. stricta Host., Arabis perfoliata Lam. Száraz tölgye-
sekben, gesztenyésekben, homoki erdei fenyvesekben, akácosokban, r i tkán homok-
pusztákon. Jellegzetes erdőszélcser jés növény. Ö: Doroszló Borb 897:520; Szőce P; É: 
Vasboldogasszony, in ter Egervár et Zalaegerszeg K; Csáford P; Kehida Ujv mscpt; 
Nagykapornak Wiesb 874:41-52, K; Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás , Pötré te K; 
D: Korpavár , Korpavá r Zsigárdi-erdő, Homokkomárom, Nagykanizsa Alsó városi 
erdő, Nagykanizsa Felső városi erdő, Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa 
et Sormás K; 949:19; Sormás, Iharosberény K; Z: Örtilos K, P; Örtilos Visszafolyó-
pa tak K; Örtilos Öregsánc P; ö r t i los Tilosi-erdő K; Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 
960:251. 
746. Nasturtium officinale R. Br. Syn.: Sisymbrium Nasturtium-aquaticum L., Ro-
r ippa Nas tu r t ium-aqua t i cum Hay. Forrás lápokban, pa tak ment i és magaskórós tá r -
sulásokban. É: Al ibánfa P; Petőhenye P, K—P 954:263; inter Bak et Söj tör KM in 
notis, KM—Pr 957:87-94, S 968:358. 

f. officinale É: inter T ű r j e et Tüskeszentpéter É. Nagy in HM. 
f . trifolium Kitt . É: Pe tőhenye K. 

747. Rorippa palustris (L.) Bess. Syn.: R. islandica auct., Sisymbrium amphibium 
var. palustre L., S. palustre Poll., Nasturtium palustre DC. Mocsári, hordalék- , ár -
téri és szántóföldi gyomtársulásokban, iszaptársulásokban, mocsárréteken, láperdők-
ben, l igeterdőkben, nedves legelőkön, á rkok mentén . V: Szentgot thárd-Lapincshid 
Borb 897:538; Ö: Zsohár 941:10 sine loco speciali; H: Rábamolnár i , Vasvár K; G: 
S 968:359 sine loco speciali ; Ozmánbük, Ormánd lak K; É: S 968:359 sine loco spe-
ciali; Hahót, Kil imán, Homokkomárom, Zalasárszeg, Nagykanizsa, Pogányszentpéter 
K; Z: Csurgó HH; Csurgó Csicskárdűlő HBh 960:251. 
748. Rorippa austriaca (Cr.) Bess. Syn.: Nasturtium austriacum Cr. Nedves legelő-
kön, mocsárréteken, magassás- , sziki-, i szaptársulásokban, bokorfüzesekben és kü-
lönféle gyomtársulásokban. V: Szentgot thárd-Lapincshid Borb 897:538; Ö: Zsohár 
941:10 sine loco speciali; H: Molnári , Vasvár Borb 887:249; D: Zalaszent jakab, Nagy-
kanizsa K; Pogányszentpéter Ujv mscpt; Z: inter Belezna et Zákány, Zákány K; 
Alsók, Istó K, HBh 960:251. 
749. Rorippa amphibia (L.) Bess. Syn.: Sisymbrium amphibium L., Nasturtium am-
phibium R. Br. Mocsári és magassás társulásokban, szikes réteken, iszaptársulások-
ban, láperdőkben, l igeterdőkben, nedves legelőkön, á rkok mentén, á r té r i gyomtár-
sulásokban. V: Rába tó t fa lu Borb 887:249; Ő: Körmend Borb 897:537, KM in notis; 
Csákány Borb 887:249; H: Molnári Borb 887:249; Vasvár Borb 897:537; G: Rédics 
Jáv ex litt; É: inter Vöckönd et Alsónemesapát i Wiesb 874:41-52; Pö t ré te K; D: 
Magyarszentmiklós, Muraszemenye , Nagykanizsa, Nagykanizsa-Gördövény K; inter 
Nagykanizsa et Sormás P rev. Tomsovic; Sormás K ; M u r a r á t k a P; Z: Örtilos P; 
Csurgó HH, HBh 960:251. 

var. amphibia É: Pózva K ; D: Komárváros K. 
f. lyrato-pinnatifida Borb H: Vasvár K; D: Nagykanizsa P; inter 
Nagykanizsa et Szepetnek K. 

var. heterophylla (Baumg.) Nyár . Syn.: var. variifolia DC. D: Szepetnek, 
inter Nagykanizsa et Sormás, Homokkomárom K. 
var. pinnatifida (Baumg.) Soó É: Zalaszentmihály Jáv in HM. 
var. auriculata Presl . D: Homokkomárom K. 
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150. Rorippa silvestris (L.) Bess. Syn.: Sisymbrium silvestre L., Nasturtium silvestre 
R. Br. Nedves gyomtársulásokban, rizsföldeken, mocsárréteken, magassás - tá r su lá -
sokban, egyéb nedves helyeken. V: Már iaú j fa lu J 960:5 tábla; Ő: Zsohár 941:16 s ine 
loco speciali; G: Gel lénháza K; É: Vasboldogasszony K; Kehida Ujv 947:98; Misefa 
Kov in HA; Söjtör K, J 960:5 t áb la ; D: Zalasárszeg, Zalaszent jakab, Nagykanizsa, 
Nagykanizsa Felső városi erdő, Nagykanizsa-Gördövény, Sormás K; Mura rá tka K ; Z: 
Csurgó Avasmajo r HH, HBh 960:251. 

ssp. silvestris var. silvestris 
f. silvestris D: Nagykanizsa, Fi tyeháza K. 
f. incisa (Koch.) Soó D: Za laszent jakab K. 

var. tenuifolia (Tausch.) Beck. D: Muraszemenye K. 
751. Rorippa x prostrata (Bergeret) Sch. & Th. ( = R. amphibia x silvestris) Syn. : 
Myagrum prostratum Bergeret, R. anceps (Wahlbg). Fuss, Sisymbrium anceps Wahlbg., 
Nasturtium anceps DC. Pa tak menti , és magassás- társulásokban, nádasokban, mocsár -
réteken, l igeterdőkben, láperdőkben. G: S 968:364 sine loco speciali; Liczkóvadamos 
K—P 954:263. 

var. prostrata G: Gellénháza, inter Gellénháza et Liczkóvadamos, Licz-
kóvadamos K. 

752. Rorippa x astylis (Rchb.) Rchb. ( = R. islandica x silvestris) Syn.: Nasturtium 
astyle Rchb., R. barbareoides (Tausch.) Celak. Magassásokban, mocsárréteken, szikes 
réteken, nedves szántókon, l igeterdőkben. É: Kehida Ujv 947:95, K—P 954:263; D: 
Lovászi K, K—P 954:263; Z: Ortilos K. 

ssp. astylis 
var. macrostylis (Tausch.) Soó H: Vasvár Szőlőhegy Borb 887:249. 

ssp. Reichenbachii (Knaf.) Soó É: Kehida Ujv mscpt. 
753. Rorippa x armoraciodes (Tausch.) Fuss (— R. austriaca x silvestris) Syn.: Nas-
turtium armoracioides Tausch., N. Turczaninowii Czern. Hordalék- és ár tér i gyom-
társulásokban. G: Gellénháza K rev Tomsovic; D: Lovászi K rev Tomsovic; K o m á r -
város-Ormándpusz ta K. 

ssp. terrestris (Tausch.) Jáv. var. terrestris É: inter Vöckönd et Alsónemes-
apáti Wiesb 874:41-52. 

754. Rorippa hungarica Borb. ( = R. amphibia x austriaca). Nedves gyomtársulások-
ban, nádasokban. D: Nagykanizsa-Gördövény K. 
755. Hesperis matronalis L. Bükkösökben, l igeterdőkben és magaskórós társulások-
ban. Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 

ssp. matronalis var. matronalis 
f. matronalis G: Gel lénháza K. 

755'a. ssp. obtusa (Mönch) Soó = Hesperis obtusa Mönch. A szár és a levelek, és a 
virágzat is kopaszok, a levelek vastagok, to jásdadok vagy tojásdad-lándzsásak, az 
élükön olykor pi l lásak; a virágok bíborpirosak. D: Nagykanizsa K; Z: Ortilos Visz-
szafolyó-patak Jáv in HM. A f a j t e rü le tünkön való előfordulása minden bizonnyal 
spontán; így eggyel gyarapí t ja Délnyugat -Dunántú l és egyben hazánk balkáni nö-
vényeinek a számát. 
756. Hesperis silvestris Cr. Syn.: H. inodora L., H. runcinata W. et K., H. matronalis 
ssp. silvestris Hegi et Schmid. Ligeterdőkben, gyertyános-tölgyesekben, cser jésekben. 

ssp. Velenovskyi (Fritsch) Borza Syn.: H. suaveolens (Andrz.) Bess., H. Ve-
lenovskyi Fritsch. A virágzata kopaszodó. Z: Zákány K. Ez a növény t e rü -
le tünkre és Magyarországra nézve egyaránt szintén új, ba lkáni e l ter jedésű 
a l fa j . 

757. Erysismum cheiranthoidei L. Ligeterdőkben, nedves gyomtársulásokban, mocsár-
réteken. H: Molnaszecsőd Bo in notis; D: Nagykanizsa-Gördövény K ; inter Nagy-
kanizsa et Sormás K 949:19; Z: Murakeresz túr , Belezna Bo 924:37; Csurgó HH, 
HBh 960:251. 

f. cheiranthoides G: Gellénháza K; D: Homokkomárom, Nagykani-
zsa-Köztemető, inter Nagykanizsa et Sormás K. 

758. Erysimum repandum Höjer Syn.: E. rigidum DC. Gyomtársulásokban, legelőkön, 
szikes réteken, ár tereken. É: Zalaszentmihály, Zalaapát i K; D: Zalaszent jakab, Nagy-
kanizsa, Nagykanizsa Alsó városi e rdő K; inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19; 
mte r Bagola et Sánc, Fi tyeháza K; Z: Csurgó Sárgát i dűlő HH, HBh 960:251. 

3 8 3 



64. ábra . A Turritis glabra (1), Hesperts obtusa (2), Hesperis silvestris 
ssp. Velenovskyi (3), Erysimum diffusum (4), Drosera rotundifolia (5) 

és a Myricaria germanica e l te r jedése a Délnyugat -Dunántúlon 

759. Erysimum odoratum Eh rh . Syn.: E. pannonicum Cr., E. erysimoides (L.) Fri tsch 
non Ktze., Cheiranthes erysimoides L. Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, 
ültetet t feketefenyvesekben, gesztenyésekben, erdei vágásokban, i r tásréteken, puszta-
gyepekben. D: Korpavár K; Fi tyeháza P. 
760. Erysimum diffusum E h r h . Syn.: E. canescens Roth. Az összes homoki növény-
társulásban, akácosokban, homoki tölgyesekben és erdei fenyvesekben, i r tásréteken. 
H: Vasvár Borb 887:248, 897:544; É: Győrvá r Borb 897:544; D: Homokkomárom 
K—P 957:200; Nagykanizsa Jáv ex litt; Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykani-
zsa et Sormás K 949:19. K—P 954:263; Kiskanizsa, Sormás K. 

var. diffusum, f. diffusum D: Homokkomárom, inter Nagykanizsa et Sormás, 
Bajcsa, Fi tyeháza K. 

761. Alliaria petiolata (M. B.) Cavara & G r a n d e Syn.: A. officinalis Andrz., A allia-
cea (Salistb.) Britton & Rendle , Erysimum Alliaria L., Arabis petiolata M. B. Üde 
erdei gyomtársulásokban, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, l igeterdőkben, szá-
raz tölgyesekben, mészkerü lő erdőkben, akácosokban, erdei vágásokban, üde gyom-
társulásokban. Ő: Zsohár 941:29 sine loco speciali; H: Vasvár-Szentkút K; G: Ha-
gyárosbörönd Zél pa tak völgye, Dobronhegy, Gellénháza, Kerkabarabás , Szentpéter-
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földe K; É: Gősfa, Vasboldogasszony K; Telekes, Za laudvarnok P; Zalaszentiván, 
Pózva K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak inter Kisbucsa et Alsónemesapáti , 
Zalacsány, Búcsúszentlászló K; Pölöskei erdő Bak P; Söjtör, Tófe j K; D: Zalaszabar, 
Lovászi K; Magyarszentmiklós P; Lispe, Szentador ján K ; Kislakos Jáv & Zóly 
in HM; Korpavár Zsigárdi-erdő, Óbornak K, P; Zalasárszeg, Nagykanizsa, Nagy-
kanizsa-Hétforrás , Nagykanizsa Alsó városi erdő, Nagykanizsa Felső városi erdő, 
Nagykanizsa-Gördövény, Nagykanizsa Bagolai-erdő, Kiskanizsa, Bagola, Bajcsa, Po-
gányszentpéter K; Z: Murakeresz túr P; ö r t i los K, P; in ter Zákány et Örtilos vas-
útál lomás, Zákány, Zákány vasútoldal K; Csurgó Sötét-erdő, Csurgó Kiserdő HBh 
960:251. 
762. Descurania Sophia (L.) Webb Syn.: Sisymbrium Sophia L. Száraz és üde gyom-
társulásokban, kaszálókon, legelőkön, akácosokban, néha szikeseken. V: Rábató t fa lu 
Borb 887:247; É: inter Egervár et Csácsbozsok K; Nagykapornak Wiesb 873:41-52; 
Zalaapáti , Zalaszentmihály, Esztergály, Söjtör K; D: Komárváros , Korpavár , Zala-
sárszeg, Zalaszent jakab, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , inter Nagykanizsa et 
Sormás, Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 
763. Sisymbrium officinale (L.) Scop. Syn.: Erysimum officinale L., E. officinarum 
Cr. Gyomtársulásokban, u tak mentén, legelőkön. Ő: Zsohár 941:29 sine loco speciali; 
G: Dobronhegy, inter Lent i et Nova K; É: inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida 
Ujv mscpt; Zalacsány, Söj tör K; D: Homokkomárom, Óbornak, Zalaszent jakab, Mu-
raszemenye, inter Nagykanizsa et Bajcsa, Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 

var. officinale 
f. officinale D: inter Nagykanizsa et Sormás K. 
f. angustifolium Wirtgen G: Nagylengyel K. 
f. latifolium Wirtgen D: Nagykanizsa K. 

var. lciocarpum DC. D: Nagykanizsa K. 
764. Sisymbrium Loeselii Jusl . Utak mentén, gyomtársulásokban. H: Vasvár Borb 
887:247; É: S 968:382 sine loco speciali; Egervár Borb 887:247; D: S 968:382 sine loco 
speciali. 

var. Loeselii 
f. glabrescens (Schur) Beckhaus D: Fi tyeháza K. 

var. ciliatum Beck D: Nagykanizsa K. 
765. Sisymbrium altissimum L. Syn.: S. Sinapistrum Cr., S. pannonicum Jacq. Utak, 
töltések mentén, gyomtársulásokban, legelőkön, homoki erdőkben, erdei vásokban. 
D: Nagykanizsa K, K—P 964:50. 
766. Sisymbrium Orientale Torn. Gyomtársulásokban, kaszálókon, homoki réteken. Ö: 
Zsohár 941:29 sine loco speciali; Körmend KM—Pr 957:91; Z: Csurgó HH, HBh 
960:251. 
767. Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. Syn.: Arabis Thaliana L., Stenophragma Tha-
liana Celak. Szántóföldi gyomtársulásokban, u tak mentén, i r tásréteken, homoki réte-
ken és erdőkben. Ő: Zsohár 941:29 sine loco speciali; G: Gellénháza, Hernyék K; É: 
Gősfa, Vasboldogasszony K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak , Nemesszentandrás , 
Esztergály K; D: Bázakeret tye, Óbornak, Nagyrécse, Nagykanizsa-Hétforrás , Nagy-
kanizsa Alsó városi erdő, Kiskanizsa K; Z: Örtilos P; Csurgó HH, HBh 960:251. 

f. Thaliana É: Zalaszentiván K; D: Nagyrécse K; Z: Örti los K. 
f. multicaulis (Noulet) F. Zimm. et Thell. G; Lent i K; D: Esztereg-
nye, Nagykanizsa, inter Nagykanizsa et Sormás K. 
f. glabrescens Briq. G: Ormánd lak K. 

768. Camelina sativa (L.) Cr. Syn.: Myagrum sativum L., C. sativa ssp. sativa, C. 
sativa var. glabrata DC., C. glabrata Fri tsch, C. sagittata Mönch. Vetések között, 
szikár gyomtársulásokban. É: Nagykapornak Wiesb 874:41-52; Z: Csurgó HH, HBh 
960:251. 
769. Camelina microcarpa Andrz. Syn.: C. sativa ssp. microcarpa E. Schmid, C. sil-
vestris Wallr . Szántóföldi és egyéb gyomtársulásokban, u tak mentén, töltéseken, 
akácosokban, i r tásréteken, legelőkön. É: Kehida Ujv mscpt; in ter Kisbucsa et Zala-
apáti, Búcsúszentlászló, Csatár, Zalaapát i K; D: Homokkomárom, Nagykanizsa, Nagy-
kanizsa-Hétforrás , Nagykanizsa-Gördövény K. 

ssp. microcarpa É: Nagykapornak K. 
ssp. pilosa (DC.) Jáv . D: Lasztonya, Bázakeret tye K. 
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770. Camelina Alyssum (Mill.) Thell . Syn. : Myagrum Alyssum Mill., M. dentatum 
Willd., C. dentata (Willd.) Pers., C. linicola Schimp. et Spenn. Lenvetésekben, való-
színűleg szelekcióval keletkezet t f a j . D: Nagykanizsa K, K—P 954:263. 

RESEDACEAE 

771. Reseda luteola L. Szikár és üde gyomtársulásokban, utak és töltések mentén, 
legelőkön. Ö: Szőce K; E: Kemendol lá r K, P; Misefa, Rádó, Nemesszentandrás K. 

f. erispata (Link.) Boiss. Ö: Szőce P. 
772. Reseda lutea L. Gyomtársu lásokban , uták. mentén, cserjésekben, ül tetet t fekete-
fenyvesekben. E: Nagykapornak , Búcsúszentlászló K; D: Lasztonya P; Zalaszent-
jakab, Nagykanizsa, in ter Nagykanizsa et Sánc, inter Bagola et Sánc K; Z: Csurgó 
HBh 960:251; Csurgó Söté t -erdő HH, HBh 960:251. 

var. lutea 
f. erispa L. E: Nemesszentandrás K. 

var. gracilis (Ten.) Gr. e t Godr. E: Kehida Ujv mscpt. 
773. Reseda Phyteuma L. Gyomtársulásokban, legelőkön, utak mentén, kőfalakon. D: 
Bázakeret tye K, K—P 964:50. 

DROSERACEAE 

774. Drosera rotundifolia L. Valódi tőzegmohalápokon, á tmenet i lápokon, tőzegmohás 
nádasokban, magassásré teken, fűz lápokban és néha for rás lápokban. V: Szentgotthárd 
Jáv 937:140, Ho 944:45; Kétvölgy P, K—P 957:200, S 968:391; Apát i s tvánfa lva Jáv ex 
litt, P, Jáv-Pócs-Csap in HM, B in HM. Orfalu Fekete- tó Jáv ex litt, Jáv & Zóly 
in HM, Fekete et Jakucs in HM, P.-Gelencsér in HM, P, K; Felsőszölnök Bo in notis, 
P, S—J 951:629, S 968:391; Ö: Fa rkas f a Zsohár 941:281, P, S—J 951:629, S 968:391; 
Szőce K, P, K—P 957:200, L. Vajda in HM, S 968:391; Örimagyarosd P, K—P 957:200, 
S 968:391; Magyarszombat fa P; Gödörháza Gáy 936:153, Sz—T felv, S—J 951:629, S 
968:391; H: Oszkó Jáv 937:140. 

TAMARICACEAE 

775. Myricaria germanica (L.) Desv. Syn. : Tamarix germanica L. A Myricario-Epilo-
b ie tum társulás a lkotója . H: inter Vasvár et Molnári Borb 887:267; inter Vasvár et 
Püspöki Gáy 925:15, S—J 951:630, S 968:392; I): S 968:392 sine loco speciali; Z: Zá-
kány Bo 944:62, HH, K; Zákány-Sziget K 949:21, S—J 951:630, HBh 960:251 S 
968:392. 

CISTACEAE 

776. Helianthemum nummularium (L.) Mill. Syn.: Cistus nummularius L., H. cha-
maecistus Mill., H. vulgare Gär tn . 

ssp. obseurum (Pers.) Holub. Syn.: ssp. ovatum (Viv.) Sch. et Th. = Helian-
themum ovatum Dun., H. hirsutum (Thuill.) Mérat., Cistus hirsutum Thuill., 
H. obseurum Pers. Kaszálókon, i r tásréteken, homokpusztákon, fenyéreken, 
száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, ül te te t t fenyve-
sekben. V: Szakonyfa lu K, P; Kétvölgy P; Ö: Zsohár 941:29 sine loco spe-
ciali; Halogy P, Barabits in notis; Nádasd P ; Nemesmedves Barabits in notis; 
Daraboshegy P; inter Kondor fa et Csikóvár Jáv ex litt, Szőce, Szalafő P; 
Őriszentpéter Jáv ex litt; K, P; Nagyrákos P; G: Ormánd lak P ; Petr i -
keresztúr, in te r Lenti et Nova K; E: Petőhenye P; Kehida Ujv mscpt; Zala-
egerszeg Jáv ex litt; D: Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa et 
Sormás K 949:19; Z: Csurgó Sárgát i -dűlő H H ; Csurgó Csicskárdűlő HBh 
960:251. 

777. Fumana procumbens (Dun.) Gr. et Godr. Syn.: Helianthemum procumbens Dun.. 
Fumana vulgaris Spach, Helianthemum Fumana Mill., Cistus Fumana L. Homoki 
ré teken, akácosokban, homoki erdei fenyvesekben, ü l te te t t feketefenyvesekben. D: 
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inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19, P, K; Nagykanizsa K 949:19, S—J 951:631, 
K—P 957:200, S 968:396; Korpavár K; Homokkomárom K, P, K—P 957:200, S 
968:396; Fi tyeháza K. 

VIOLACEAE 

778. Viola odorata L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, 
törmelékerdőkben, l igeterdőkben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, ül tetet t f eny-
vesekben, erdőszéleken, cser jésekben. Ö: Zsohár 941:22 sine loco speciali; I spánk 
Ta felv; G: Szentpéterfölde K; É: Nagykapornak Wiesb 874:41-52; D: Korpavár , 
Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Miklósfa, Iharosberény K; Z: Csurgó HH, HBh 
960:251. 

ssp. odorata. Z: Murakeresz túr Jáv et Zóly in HM. 
var. odorata G: Hagyárosbörönd K; D: Eszteregnye, Homokkomárom, 
Nagykanizsa, Miklósfa K; Z: Zákány K. 
var. hispidula Freyn. G: Hagyárosbörönd K; D: Oltárc, Hosszúvölgy, Ho-
mokkomárom K; Z: ör t i los , Zákány, Zákány Vasútoldal K. 

ssp. Wiedemann! (Boisis.) K u p f f e r D: Homokkomárom, Eszteregnye K. 
— . Viola x pluricaulis Borb. (V. alba x odorata) Syn.: V. multicaulis Jord. non 
Torr, et Gray. D: Za laú j l ak K. 
—. Viola x scabra F. Braun (V. hirta x odorata) Syn.: V. permixta Jord., V. hyb-
rida Schur non Wulf., V. foliosa Celak. V: Rábafüzes Borb 887:254; É: Győrvár 
Borb 887:254: D: Nagykanizsa Kováts F. in HM. 
779. Viola cyanea Celak. Syn.: V. sepincola Jord. ssp. cyanea Becker ap Gams, V. 
Beraudii Bor. ssp. austriaca (A. & J. Kern.) Janch. var. cyanea Hand.-Mazz. Bükkö-
sökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgyesekben, l igeterdőkben, gesztenyések-
ben, ül tetet t fenyvesekben, cser jésekben, hegyi réteken. V: Rábató t fa lu Borb 887:253; 
H: Vasvár Borb 887:253; É: Győrvár Borb 887:253; Csáford, inter Csáford et Gyűrűs, 
Alsónemesapáti , Nagykapornak, Nemeshetés P; Misefa Kov in HA; D: Nagykanizsa-
Hétforrás , Iharosberény K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251. 

var. cyanea É: Gősfa, Búcsúszentlászló K; D: Homokkomárom, Korpa -
vár K. 
var. perfimbriata Borb. Z: Légrád-Szőlőhegy K. 

780. Viola alba Bess. Syn.: V. odorata var. alba DC. Bükkösökben, gyertyános- töl-
gyesekben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, cserjésekben, mészkedvelő erdei 
fenyvesekben, erdőszéleken. G: S 968:401 sine loco speciali; Bagodvitenyéd, Szent-
péterfölde K; É : inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kallosd, Nemesapát i , Alsónemes-
apáti , Almásháza, Kehida P; Nagykapornak Wiesb 874:41-52; Nemeshetés P; Misefa 
Kov in HA; Bocfölde P; D: Za laú j l ak K; Ú j u d v a r P; Oltárc K; Tormafölde P: 
Bázakeret tye Kozár i -erdő K; Hosszúvölgy, Homokkomárom P; Óbornak K, P; Nagy-
récse K; Nagykanizsa Alsó városi erdő P, K; Nagykanizsa Felső városi erdő K; Z: 
Légrád-Szőlőhegy, Zákány K. 
781. Viola collina Bests. Cserjésekben, lösztölgyesekben, gesztenyésekben. D: Gelse 
Gáy 925:16. S—J 951:635, S 968:402. 
782. Viola ambigua W. et K. Pusziagyepekben. V: Rábatót fa lu Borb 887:253. 
783. Viola hirta L. Syn.: V. paradoxa C. Richter. Bükkösökben, gyertyános-tölgye-
sekben, l igeterdőkben, mészkerülő tölgyesekben, gesztenyésekben, akácosokban, erdei 
fenyvesekben, ül te te t t feketefenyvesekben, erdőszéleken, réteken. V: Rábafüzes Borb 
887:254: Szentgot thárd Zsidai-völgy Bo in notis; Gáy 927:250; Kétvölgy P; Ö: Zsohár 
941:22 sine loco speciali; Csákány Borb 887:253, Szalafő P; H: Vasvár Borb 887:253, 
K; É : Gősfa Borb 887:253; Győrvár Gáy 913:80; Pölöskei erdő P ; D: Óbornak K; 
Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Nagykanizsa Külső-Bagolai-hegy, Ormándpusz ta K ; 
Z: Légrád K; Csurgó HH, HBh 960:251. 

ssp. hirta 
var. hirta É: Gősfa K ; Gyűrűs P; D: Komárváros , Nagykanizsa-Hét-
fo r rá s K. 
var. subciliata Borb. II: Vasvár Borb 887:253; É: Győrvár Borb 887:253. 

784. Viola mirabilis L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, l igeterdőkben, száraz 
tölgyesekben, erdei fenyvesekben, cser jésekben, erdőszéleken. V: Már iaú j fa lu , in te r 
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Zsida, Apát i s tvánfa lva et Szakonyfalu Ho 944:46; Ö: Nádasd Borb 887:256; Rába-
gyarmat , Farkas fa , Kondor fa Ho 944:46; Velemér Sz—T felv; Szentgyörgyvölgy P; H: 
Mizdói e rdő Pr in notis; G: Lent iszombathely P; É: Gősfa Borb 887:256; Egervár, 
Zalaszentiván K; Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg Jáv ex litt; Nagykapornak Wiesb 
874:41-52; Kisbucsa P; in ter Kisbucsa et Alsónemesapát i , Búcsúszentlászló K; Zala-
szentmihály Wiesb 874:41-52; D: Lasztonya, Bázakeret tye K; Korpavár Zsigárdi-erdő 
P; Z: Murakeresz túr Gyurgyánc-erdő Jáv ex litt, Jáv et Zóly in HM; Örtilos, Örtilos-
Vasútoldal P; Csurgó Söté t -e rdő HH, HBh 960:251. 
785. Viola rupestris F. W. Schm. Syn.: V. arenaria DC. Homokpusztákon, homoki 
réteken és legelőkön, homoki lápréteken, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben. Ő: 
Körmend KM—Pr 957:87-94, S 968:405; D: S 968:405 sine loco speciali, Korpavár K; 
Nagykanizsa S—J 951:635. 

var. rupestris 
f. rupestris D: Homokkomárom, Pogányszentpéter K. 
f. ieucochlamydea (Borb.) Gams. D: Hosszúvölgy K. 

var. arenaria (DC.) Beck. 
f. arenaria D: inter Nagykanizsa et Szepetnek K. 
f. albiflora (F. Schultz) F. Schul tz D: Homokkomárom K, P. 

786. Viola silvestris Lam. em. Rchb. Syn.: V. Reichenbachiana Jord., V. silvestris 
ssp. eusilvestris Hay., V. silvatica Fr. Bükkösökben, gyer tyános- és száraz tölgye-
sekben, l igeterdőkben, láperdőkben, erdei fenyvesekben, ül tetet t fenyvesekben, erdei 
vágásokban, magaskórós társulásokban. V: Rábató t fa lu P; inter Már iaú j fa lu et Fa r -
kasfa, in ter Zsida, Apá t i s tvánfa lva et Szakonyfa lu Ho 944:46; Alsószölnök, Szakony-
falu, Apát is tvánfa lva , Kétvölgy P; Zsida Gáy 927:206; Ö: Ivánc Borb 887:254, P ; 
Halogy, Maláka P; Fa rkas f a Ho 944:46, P; Csörötnek, Kondorfa , Szőce, Szalafő P; 
Ispánk Ta felv; ö r i szen tpé te r , Bajánsenye, Kerkafa lva P; Magyarszombatfa Sz—T 
felv; Alsószenterzsébet P ; H: Szemenye, Csipkerek Ta felv; Vasvár K; Oszkó Ta 
felv; G: Hagyárosbörönd Zél patak völgye K; Zalalövő P; Ormándlak , Rám K; 
Szilvágy P; Kerkabarabás K; Bárszentmihá lyfa Hernyék P; Gutorfölde, Cserta K; 
Lenti Zsa jda -e rdő Jáv ex litt; Lendvadedes, Várfölde P; É: Vasboldogasszony K; 
Telekes P; Csáford, Zalaszent iván, Kallósd K; Nemesapáti , Alsónemesapát i P; Almás-
háza, Kehida, Kisbucsa, in te r Kisbucsa et Alsónemesapát i K ; Nemeshetés, Bocfölde, 
Sárhida, in ter Sárhida et Gellénháza, Pölöskei erdő, Bak P; Söjtör, Tófe j K; D: 
Zalaszabar K; Lovászi Jáv ex litt, K; Ü j u d v a r P; inter Ú j u d v a r et Gelse, Lispe K; 
Bázakeret tye P; Bázakere t tye Kozári-erdő K; Hosszúvölgy P; Korpavár Zsigárdi-
erdő K, P; Récse Borb 900:396; Óbornak K, P; Zalasárszeg K; Nagykanizsa Alsó 
városi erdő P; Pogányszentpéter , Iharosberény K; Z: Murakeresz túr Vázsonymajor i 
erdő P; Zákány Bükkösd i -pa tak mente Bo in notis; Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 
960:251. 

var. silvestris 
f. silvestris G: Lenti Jáv et Zóly in HM; É: Gősfa K; D: Óbornak K. 
f. repens Schur . É: Zalaszentiván K; D: Nagyrécse, Pogányszentpéter 
K. 

787. Viola Riviniana Rchb. Syn. : V. silvestris var. Riviniana Koch. Bükkösökben, 
gyertyános-tölgyesekben, mészkerülő e rdőkben, száraz tölgyesekben, gesztenyések-
ben, l igeterdőkben, erdei fenyvesekben, lúcosokban, erdei vágásokban, erdőszéleken. 

ssp. Riviniana V: Rábatót fa lu , Alsószölnök, Szakonyfalu , Kétvölgy, Orfalu P; 
Ő: Halogy, Maláka, Csörötnek, Ivánc, Farkasfa , Kondorfa , Szőce P; Szalafő, 
Öriszentpéter Jáv ex litt, P; Nagyrákos, Bajánsenye , Kerkafa lva , Magyar-
szombatfa , Gödörháza P ; Velemér Sz—T felv, P; Szentgyörgy völgy P ; H: 
Rábafüzes Borb 887:254; G: Zalalövő, Szilvágy, Bárszentmihályfa , Hernyék 
P ; Lent i Jáv ex litt; Lentiszombathely, Csömödér, Várfölde P; Szentpéter-
földe K; É: S 968:408 sine loco special i ; Gősfa, Egervár K; Alsónemesapáti , 
Almásháza P; Nagykapornak Wiesb 874:41:52, P; Nemeshetés, Pölöskei-erdő 
P; D: S 968:408 sine loco speciali; Tormafö lde P ; Bázakeret tye, Bázakeret tye 
Kozár i -erdő K; K o r p a v á r Zsigárdi-erdő P; Nagyrécse, Nagykanizsa-Hétforrás , 
Nagykanizsa Alsó város i erdő K; Z: Murakeresz túr P; Murakeresz túr Gyur-
gyánc-erdő Jáv et Zóly in HM, Jáv ex litt; Csurgó Cseke-erdő HH; Csurgó 
Lankóczi-erdő HBh 960:251. 
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— . Viola bavarica Sch rank (V. Riviniana x silvestris) Syn.: V. Riviniana ssp. ba-
varica Soó. G: Zalalövő, Kustánszeg P ; Lenti , inter Lent i et Rédics Jáv et Zóly in 
HM; É: Zalaszentiván K; D: Homokkomárom, Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó 
városi erdő P; Z: Örtilos K. 
788. Viola canina L. em. Rchb. Syn.: ssp. eu-canina Br.-Bl. Szőrfűgyepekben, kaszá-
lókon, legelőkön, mocsár- , lápréteken, fenyéreken, á tmene t i lápokon, erdei fenyve-
sekben, gesztenyésekben. V: Rábafüzes Borb 887:255; Rábatót fa lu , Szakonyfalu, Ké t -
völgy, Orfalu, Felsőszölnök P; Ö: Nádasd P; Vasszentmihály J 960:3 tábla; Darabos-
hegy P; Ivánc Borb 887:255; Farkas fa -Feke te tó Jáv ex litt; Szalafő Jáv ex litt, 
KM in notis, P; ö r i szen tpé te r Jáv ex litt, P; Nagyrákos P; Ba jánsenye KM in notis; 
P; Kerkafa lva , Gödörháza K; Velemér P ; Kercaszomor Jáv ex litt; G: Zalalövő, 
Németfalu, Kustánszeg, Kislengyel, Kerkabarabás , Hernyék P ; É: S 968:409 sine loco 
speciali; Misefa Kov in HA; D: S 968:409 sine loco speciali; Óbornak K; Z: Csurgó 
HH, HBh 960:251. 

var. canina Ö: Szőce P ; Öriszentpéter Jáv et Zóly in HM; G: Zala-
lövő P ; Kálóczfa, Nova, Lenti, Csömödér, Ke rkaba rabás K; D: Oltárc, 
Nagykanizsa-Hét for rás K. 
var. lucorum Rchb. É: Bak Kov in HA; D: inter Nagykanizsa et Sor-
más K. 
var. einseleana (F. Schultz) Gams. I I : Vasvár Jáv-Csap in HM; Ö: Öri -
szentpéter P ; G: Ormándlak P ; D: Homokkomárom K. 

789. Viola montana L. Syn.: V. canina ssp. montana Har tm. Erdei fenyvesekben, 
gesztenyésekben, száraz tölgyesekben, l igeterdőkben, erdőszéleken, kaszálókon, fe-
nyéreken. V: Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy P ; Orfa lu Ho 944:46; Ö: Szőce, 
Szalafő, Öriszentpéter , Gödörháza P ; Velemér P, Sz—T felv; Őrség Zsohár 941:22 
sine loco speciali; II: inter Vasvár et Győrvár Borb 887:255; G: Szentistvánlak, Lent i 
Zajda-erdő, inter Lenti et Csömödér Jáv ex litt; É: S 968:410 sine loco speciali ; 
Gősfa K; D: S 968:410 sine loco speciali; Nagykanizsa Alsó városi erdő P. 

f. montana V: Apát i s tvánfa lva Jáv-Pócs-Csap-Vida in HM; G: Kus -
tánszeg P ; Lent iszombathely K; Csömödér Jáv et Zóly in HM; É: 
Gősfa, Petőhenye, Nagykapornak K; D: Nagykanizsa Alsó városi 
erdő, Nagykanizsa Felső városi erdő K. 

—. Viola neglecta F. W. Schm. (V. Riviniana x montana) Syn.: V. cetia Beck, 
V. Weinhardti Becker. Ő: inter Öriszentpéter et Szalafő Jáv et Zóly in HM; G: 
Rédics Jáv et Zóly in HM; Z: Örtilos K. 
790. Viola stagnina Kit. — V. persicifolia Schreb. Lápréteken, mocsárréteken, magas-
sás- társulásokban, fűzlápokon. V: S 968:410 sine loco speciali; G: S 968:410 sine loco 
speciali; É: S 968:410 sine loco speciali. 

var stagnina II: Rábamolnár i K (kétes adat) ; G: Nova, Lenti K. 
791. Viola pumila Chaix Sin.: V. pratensis M. et K., V. canina ssp. pumila R. et F. 
Lápréteken, mocsárréteken, kaszálókon. V: S 968:411 sine loco speciali; Már i aú j f a lu 
J 960:1 táb la ; Ő: S 968:411 sine loco speciali; Felsőrönök J 960:4 tábla ; Z: Csurgó 
HH, HBh 960:251. 
792. Viola elatior Fr. Syn.: V. erecta Gilib nom. illeg. Kaszálókon, mocsárré teken, 
lápréteken, magassásosokban, fűzlápokon, l igeterdőkben, néha tölgyesekben is. V: 
Kétvölgyi P ; H: Rum Gáy 927:254. 

ssp. Jordani (Hanry) Soó É: Gősfa K. 
793. Viola tricolor L. Pusztagyepekben, homoki erdőkben, homoki réteken. Ö: Zsohár 
941:29 sine loco speciali; D: Nagykanizsa-Sánc K. 

ssp. tricolor II: Rábafüzes Borb 887:256. 
var. lutea Pe term. Z: Csurgó, Alsók, Istó HH, HBh 960:251. 

794. Viola arvensis Murr . Syn.: V. tricolor ssp. arvensis Gaud. Gyomtársulásokban, 
természetes gyepekben, száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, ü l te te t t fenyvesek-
ben, néha l igeterdőkben is. Ö: Zsohár 941:29 sine loco speciali; Szőce P, K; Szalafő 
J 960:1, 2 táb la ; Őriszentpéter J 960:1 t áb la ; G: Bagodvitenyéd, Rám, Gellénháza, 
Iborfia, M á h o m f a K; É: Vasboldogasszony, Egervár K; Keh ida Ujv mscpt; Nagy-
kapornak, inter Kisbucsa et Alsónemesapáti , Zalacsány, Zalaapát i K ; D: Lasztonya, 
Korpavár , Homokkomárom, Óbornak, Zalasárszeg, Zalaszent jakab, Muraszemenye, 
Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter , Kis-
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kanizsa, Sormás, Bagola, Semjénháza , Bajcsa, Fityeháza, Pogányszentpéter K; Z: 
ör t i los K; Csurgó HH, HBh 960:251. 

var bicolor R. et Sch. D: Iharosberény, inter Iharosberény et Kanizsa-
berek K det Jáv. 

f. banaíica (Kit.) Nyár . D: Récse Borb 900:396. 
var. agrestis (Jord.) Nyár . É: Gősfa K. 

795. Viola Kitaibeliana R. et Sch. Syn.: V. tricolor ssp. Kitaibeliana Sch. et K. Az 
összes homoki növénytársulásban, száraz tölgyesekben. G: S 968:417 sine loco spe-
ciali; Zalalövő K; D: S 968:417 sine loco speciali; Fi tyeháza P. 

var. Kitaibeliana D: Fi tyeháza K. 
var. procerior Gaud. 

1'. stepposa (Becker) Soó Z: Örtilos Tilosi-erdő K. 

ELATINACEAE 

796. Elatine Alsinastrum L. Hínár tá rsu lásokban , nádasokban, iszaptársulásokban, 
r izskul túrákban. H: Vasvár Borb 887:267, 897:532; Z: Porrogszentkirály Bo 924:41. 

CUCURBIT ACEAE 

797. Thladiantha dubia Bunge. Syn. : Th. calcarata auct. non (Wallich) Clarke. Utak 
mentén, sövényeken, cser jések szélén, l igeterdőkben, szemétdombokon. É: Zala-
szentmihály K, S 968:425; D: Nagykanizsa-Szemét te lep K. 
798. Bryonia alba L. Üde gyom társ u Lásokba n, sövényeken, ár tereken, u tak mentén , 
parkokban, l igeterdőkben, néha száraz erdőkben is. V: Rábató t fa lu Borb 887:256; É: 
Gősfa, Csácsbozsok, Nagykapornak , Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Esztergály, 
Söjtör, Pötréte K; D: Nagyrécse, Eszteregnye, Rigyác, Semjénháza K. 
799. Bryonia dioica Jacq. Syn.: B. cretica L. ssp. dioica Tut in ex Janchen. Liget-
erdőkben, üde és ár tér i gyomtársulásokban, sövények, u t ak mentén, l igeterdőkben. 
Ö: Nagyrákos P, K—P 954:263, S 968:426; É : Gősfa K, K—P 954:263, 5 968:426; 
Pakod P; Kemendol lá r K; Bezeréd P; Csácsbozsok K; Kehida Ujv mscpt; Zala-
szentmihály K; I): Kilimán, Nagybakónak K; Nagyrécse Borb 900:396; Eszteregnye K; 
Becsehely, Letenye Jáv ex litt; Iharosberény K, S 968:426; Z: inter Belezna et Zá-
kány, Surd, Örti los K; Örti los Öregsánc-hegy P ; Zákány K, S 968:426; Zákány 
Vasútoldal K 949:20, HBh 960:251; Csurgó HH, HBh 960:251, S 968:426. 
800. Echinocystis lobata (Michx.) Torr, et Gray. Syn.: E. echinata (Mill.) Britt. , 
Sterns et Poggenbg. Ligeterdőkben, füzesekben, sövényeken, ártéri , üde és egyéb 
gyomtársulásokban. V: Szentgot thárd Jáv 937:118; Szakonyfalu Bo in notis; Ö: Kör-
mend Bo in notis, Pr 955:118; Csákánydoroszló, Rábagyarmat Pr 955:118; Fa rkas fa 
Bo in notis; Ba jánsenye Kerka-völgye KM in notis; H : Vasvár Pr 955:118, K; G : 
Páka HP, P; É : Kemendol lár P ; Zalaszent iván K, P; Zalacsány K ; D: Nagybakó-
nak K; Lasztonya, Bocska P ; Csapi K; Tormafö lde P; Bázakeret tye, Homokkomá-
rom, Szentmargi t fa lva , Za laszen t j akab K: Nagykanizsa K 949:20; Nagykanizsa-Köz-
temető, Nagykanizsa-Gördövény, inter Nagykanizsa et Bajcsa K; M u r a r á t k a P; Fi-
tyeháza K; Z: Murakeresz túr K; Csurgó HH, HBh 960.251. 

HYPERIC ACEAE 

801. Hypericum humifusum L. Iszaptársulásokban, lápréteken, fenyéreken, erdei 
fenyvesekben, mészkerülő homokpusz tákon és szántókon. V: Rábató t fa lu P ; Zsida 
J ex litt; Apá t i s tvánfa lva J 941:59, Ho 944:45; Orfalu Ho 944:46; Ö: Zsohár 941:24 
sine loco speciali, inter Nádasd et Zalalövő Jáv ex litt; Csákánydoroszló J 958:120, 
P; inter Há romház et F a r k a s f a Ho 944:46; Kondor fa P ; Szőce K, P; Szalafő P, J 
959:1, 2 t áb la ; Szalafő-Fekete- tó KM in notis; I spánk P; ö r i szen tpé te r P, J 959:1, 2 
tábla ; Nagyrákos P; Velemér Sz—T 965:25; Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; H: Felső-
oszkó Farkase rdő Bo in notis; Ka t a f a Pr in notis; G: Bagodvitenyéd K ; Zalalövő 
K, P; Ormándlak , Pet r ikeresz túr , inter Lent i et Nova K; Lendvadedes, Várfölde P ; E: 
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Telekes P; Kehida Ujv mscpt; Söj tör K; D: Gelse K; Marác HP; Komárváros Bo 
924:41; Bázakerettye, Kiscsehi, Korpavár , Nagykanizsa-Sánc, inter Nagykanizsa et 
Pogányszentpéter , Sormás, Sánc, Bagola, Pogányszentpéter , K; Z: in te r Belezna et 
Zákány K; Örtilos Szentmihályhegy, Örtilos Tilosi-erdő P; Csurgó-Nagyberek HH, 
HBh 960:252. 
802. Hypericum tetraplerum Fr. Syn.: H. acutum Mönch nom. illeg. Nádasokban, 
pa tak menti , magassás- és magaskórós társulásokban, lápréteken, for rás lápokban, 
á tmenet i lápokon, láp- és l igeterdőkben, mocsári gyomtársulásokban. V: Szakony-
falu, Kétvölgy P ; Ö: Szőce K, P; Szentgyörgyvölgy K; H: Vasvár K; É: Kehida 
Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 874:41-52; Misefa Kov in HA; Söjtör, Tófe j K; D: 
Magyarszentmiklós K; Récse Borb 900:403; Hosszúvölgy, Homokkomárom, inter Nagy-
kanizsa et Szepetnek K; Z: Csurgó-Nagyberek HH, HBh 960:252. 
803. Hypericum perforatum L. Syn.: H. officinarum Cr. Pusztagyepekben, száraz 
tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, i r tásréte-
ken, kaszálókon, fenyéreken. V: Szakonyfalu P; Apát i s tvánfa lva B in HM, K; Ő: 
Zsohár 941:24 sine loco speciali; Kondor fa P ; Kondor fa Csikóvölgy Jáv ex litt; 
Szalafő, Nagyrákos, Bajánsenye, Velemér P ; G: Dobronhegy K, P; Kálócfa Bár -
szentmihályfa P ; inter Lenti et Nova K; É: Vasboldogasszony K; Telekes, Pető-
henye P ; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak K; Misefa Kov in HA; Rádó, Pötréte, 

és a Moneses uniflora (4) e l ter jedése Délnyugat -Dunántú lon 
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Söjtör K; D: Gelse, K ú t f e j , Szentador ján , Tormafölde, Bázakerettye, Bázakeret tye 
Kozári-erclő K; Ko rpavá r K, P; Homokkomárom P; Zalasárszeg, Óbornak, Zala-
szent jakab, Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó városi e rdő P; Nagykanizsa Felső 
városi erdő, inter Nagykanizsa et Sormás, Kiskanizsa, Sand, Fityeháza, Pogányszent-
péter, Iharosberény K: Z: Murakeresz túr Gyurgyánc-erdő, inter Murakeresz túr et 
Belezna Jáv ex litt; Ör t i los vasútál lomás, Örtilos Tilosi-erdő K; Csurgó HH, HBh 
960:252; Alsók HBh 960:252. 

ssp. perforatum 
f. perforatum G: Zalabaksa Jáv in HM. 

ssp. angustifolium (DC.) Gaud. Ö: Öriszentpéter Jáv in HM; É: Kiskapornak 
Kov in HA; Z: Csurgó Sötét-erdő, Alsók P a p m a l o m HH, HBh 960:252. 
ssp. latifolium (Koch) Fröhlich Z: Gyékényes Bo 924:41. 

804. Hypericum maculatum Cr. Syn.: H. quadrangulum L. p. p. Erdei fenyvesekben, 
mészkerülő erdőkben, gesztenyésekben, magaskórós társulásokban. Ő: Ispánk K; 
Öriszentpéter P; inter H á r o m h á z et F a r k a s f a Ho 944:46; G: Kerkaba rabás K; É: 
Csáford P. 

ssp. erosum (Schinz) Fröhlich. Syn. : ssp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek Ő: 
Nagyrákos P, K—P 954:264. 
ssp. Desetangsi i forme Fröhlich V: Szentgot thárd Zsidai-völgy K ; Szakony-
falu, Kétvölgy P; Ö: Halogy P; i n te r Nádasd et Zalalövő Jáv in HM, Jáv 
ex litt; Csörötnek, Kondorfa , Szőce, Ispánk, ö r i szen tpé te r K; H: Vasvár K; 
G: Pet r ikeresztúr K; Hernyék P; É: S 968:436 sine loco speciali ; Gősfa K; 
Teskánd P; D: S 968:436 sine loco speciali. 

805. Hypericum hirsutum L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, szá raz tölgye-
sekben, l igeterdőkben, erdőszéleken. V: Szakonyfalu P; Ö: Szentgyörgyvölgy Sz—T 
felv; G: Kustánszeg P; i n t e r Lenti et Nova K; É: Orbányos fa Kov in HA; Almás-
háza P; Nagykapornak Wiesb 874:41-52; Kiskapornak, Misefa Kov in HA; Söjtör 
P; D: Gelse K; Za l amerenye Jáv ex litt; Tormafölde, Kiscsehi K ; Récse Borb 
900:404; Óbornak K; Szen tmarg i t fa lva P; Zalasárszeg K; Nagykanizsa Alsó városi 
erdő P; Pogányszentpéter , Iharosberény K; Z: Murakeresz túr Gyurgyánc-erdő Jáv 
ex litt; Csurgónagymar ton HH; Csurgószentmárton Jáv ex litt; Csurgó HBh 960:252; 
Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252; Csurgó-Nagyberek, Alsók HBh 960:252. 

f. hirsutum D: Za lamerenye Jáv et Keller in HM. 
806. Hypericum barbatum Jacq . Erdőszéleken, cser jésekben, i r tásréteken. V: S 968: 
437 sine loco speciali; H: Vasvár Borb 887:267, S—J 951:739, H—J 962:37, S 968:437; 
Ka ta fa Borb 887:267, H—J 962:37; Z: Porrogszentkirá ly Bo 924:41. 
807. Hypericum montanum L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, törmeléker-
dőkben, mészkerülő e rdőkben , száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, erdei fenyve-
sekben, ü l te te t t fenyvesekben, erdőszéleken. V: Rábatót fa lu , Szakonyfalu, inter Sza-
konyfalu et Kétvölgy P; Felsőszölnök Bo in notis, P; Ö: in ter Háromház et Farkas fa 
Ho 944:46; Rábagyarmat Bo in notis; Öriszentpéter K, P ; inter Öriszentpéter et 
Szalafő, Nagyrákos P; H: Csipkerek Ta felv; G: Zalalövő Méhesirsai-erdő Jáv ex litt; 
É: Telekes, Kallosd, Nemesapá t i P; Misefa Kov in HA; Pölöskei erdő Jáv ex litt; D: 
Tormafölde P; Galambok K; Bázakeret tye, Óbornak, M u r a r á t k a P; Pogányszentpéter 
Szentpáli-erdő, Iharosberény K; Z: Csurgónagymar ton HH, HBh 960:252; Örtilos 
Tilosi-erdő P. 

var. montanum G: Zalalövő Jáv in HM; É: Bak Pölöskei erdő Jáv in HM. 
var. scabrum Koch É: Orbányos fa Kov in HA; Misefa Nagykapornaki -
erdő Jáv in HM; D: Récse Jáv in HM. 

PYROLACEAE 

808. Chimaphila umbellata (L.) Barton. Syn. : Pyrola umbellata L. Acidofi l bükkö-
sökben, erdei fenyvesekben, lúcosokban. V: Szentgot thárd Zsidai-völgy Gáy 927:254, 
K, P, Jáv in HM, S 968:438, B in HM; in ter Már i aú j f a lu et Fa rkas fa Ho 949:174, 
Bo in notis, H—J 962:37; Zsida Gáy 927:254, Ho 944:44, H—J 962:37; Alsószölnök P; 
Szakonyfalu, Apá t i s tvánfa lva B in HM, K, P; inter Apá t i s tvánfa lva et Zsida B in HM; 
inter Apát i s tvánfa lva et Szakonyfa lu Ho 944:47, H—J 962:37; inter Szakonyfa lu et 

3 9 2 



Kétvölgy P; Kétvölgy P, K; Permise, Ri tkaháza P; Or fa lu Ho 944:47, H—J 962:37, 
P ; Ö: Zsohár 941:27 sine loco speciali; Magyar lak Ho 944:45, J 941:60; Háromház, 
inter Háromház et F a r k a s f a Ho 944:47; Fa rkas fa B in HM, P; Kondor fa P; inter 
Kondor fa et Rábagyarma t Ho 949:174, H—J 962:37; Szőce K, P, L. Vajda in HM; 
Örimagyarosd, Szalafő B in HM, P; I spánk K; ö r i szen tpé te r Gáy 927:254, B in HM, 
K, P, H—J 962:37, S 968:438; Ba jánsenye P; Ke rka fa lva K, P, K—P 964:51; inter 
Kerka et Öriszentpéter Jáv ex litt; in ter Kerka et Magyarszombat fa Jáv in HM; 
Magyarszombat fa Sz—T felv, P; Velemér Sz—T 965:25; Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; 
G: S 968:438 sine loco speciali; Kálócfa, Csesztreg, Hernyék, Lent iszombathely K, P, 
K—P 964:51. 
809. Moneses uniflora (L.) A. Graj . Syn.: M. grandiflora Salisb., Pyrola uniflora L. 
Lúcosokban, erdei fenyvesekben, ü l te te t t fenyvesekben. V: Szentgot thárd Zsidai-
völgy Jáv et Zóly in HM, B in HM, K; Zsida Gáy 927:254; Alsószölnök P ; Szakony-
falu Jáv-Csap in HM, P; Apát i s tvánfa lva P; inter Apát i s tvánfa lva et Zsida B in HM; 
Kétvölgy, Ri tkaháza P; Orfa lu Ho 944:47, P ; Ő: Nádasd P ; inter Há romház et Far -
kasfa Ho 944:46, H—J 962:37; Fa rkas fa B in HM, P; Fa rkas fa Fekete- tó B in HM, 
K; Szőce K, P, P—D—G—V 958:48, 50, XI, XII tábla, Jáv-Pócs-Csap in HM, H—J 
962:37; Szőce-Margi tmajor L. Vajda in HM; Ör imagyarosd P; Szalafő B in HM,K.P; 
Ispánk Ta felv, P; Öriszentpéter Borb 887:233, Gáy 927:254, P ; inter Öriszentpéter 
et Ko to rmány Gáy 927:254, H—J 962:37; Nagyrákos K, P; Bajánsenye Jáv ex litt,P; 
Dávidháza Borb 887:233, Jáv ex litt; Ke rka fa lva K; Magyarszombat fa Sz—T 965:25, 
Jáv et Zóly in HM; Gödörháza Gáy 936:152, H—J 962:37, Sz—T 965:25; Velemér 
Sz—T 965:25; Szentgyörgy völgy Sz—T 965:25, P ; G: S 968:439 sine loco speciali; 
Zalalövő Méhesirsai-erdő Csa 939:347, Jáv in HM, Jáv ex litt; Németfa lu P; Kálócfa. 
Szilvágy, Bárszen tmihá lyfa K, P, K—P 964:51; Jáv et Zóly in HM; Hernyék P, K—P 
964:51; Lenti Jáv in HM; Lenti Z a j d a - e r d ő Jáv ex litt; inter Lenti et Nova Jáv et 
Zóly in HM; Lent iszombathely K, P, K—P 964:51; Rédics Jáv et Zóly in HM, K, P, 
K—P 965:51; Csömödér K, P, K—P 964:51; Lendvadedes Jáv ex litt; K—P 964:51. 
810. Orthilia secunda (L.) House. Syn.: Ramischia secunda Garcke, Pyrola secunda L. 
Lúcosokban, erdei fenyvesekben, bükkösökben, mészkerülő erdőkben, ü l te te t t feny-
vesekben. 

ssp. secunda V: Már iaú j fa lu P ; Szentgot thárd Zsidai-völgy B in HM, K; 
inter Már i aú j f a lu et Fa rkas fa Ho 944:47, Bo in notis; Zsida Gáy 927:250, 

66. ábra. Moneses uniflora Ke rka fa lva mellet t (phot. Károlyi Á.) 



Ho 944:44; Alsószölnök, Szakonyfa lu P ; Kétvölgy K, P; R i tkaháza P; Orfa lu 
Ho 944:47; Felsőszölnök P; Ö: Zsohár 941:18 sine loco speciali ; S 968:441 
sine loco speciali ; in ter Há romház et Farkas fa , Rábagyarmat Ho 944:47; 
Farkasfa P ; Fa rkas fa -Feke te tó B in HM; Kondor fa Bo in notis, P; inter 
Kondorfa et R á b a g y a r m a t Ho 944:47; Szőce P; Szalafő B in HM, P; Ba j án -
senye, K e r k a f a l v a P; Ke rka Jáv ex litt; Magyarszombat fa Sz—T 965:25; 
Gödörháza Gáy 936:152, Sz—T 965:25; Velemér Sz—T 965:25; Szentgyörgy-
völgy P, Sz—T 965:25; G: Zalalövő Méhesirsai -erdő Jáv ex litt; Kálócfa, 
Szilvágy P; Csesztreg K; Bárszentmihályfa , Hernyék, Lent iszombathely P; 
Várfölde K; D: Lispe K, S—J 951:741; Iharosberény Sz—T 965:25. 

f. secunda V: Szentgot thárd Zsidai-völgy, Alsószölnök, Szakonyfalu 
Jáv-Pócs-Csap in HM. 
f. subcordata (Morariu) Soó Ö: Szőce Margi tmajor i -e rdő , ö r i szen t -
péter K; G: Várfö lde K. 

811. Pyrola rotundifolia L. Bükkösökben, acidofil bükkösökben, gyertyános- tölgye-
sekben, erdei fenyvesekben, ü l te te t t fenyvesekben, szurdokerdőkben, gyöngyvirágos 
tölgyesekben. V: Rába tó t fa lu P ; Szentgot thárd Zsidai-völgy Bo in notis, B in HM,K; 
Már iaú j f a lu P; in ter Már i aú j f a lu et Fa rkas fa Ho 944:47; Zsida Gáy 927:254, Ho 
944:47; Szakonyfalu, Kétvölgy P ; Orfa lu Ho 944:47; Ő: Halogy, Csörötnek, Ivánc, P ; 
f a r k a s f a K, P; F a r k a s f a Fekete- tó B in HM; Kondorfa Bo in notis, P; Szőce, Szalafő 
P; Öriszentpéter Jáv ex litt, P; Ba jánsenye P; Dávidháza Gáy 925:15; Kerka fa lva K; 
inter Kerka et Magyar szomba t fa Jáv ex litt; Magyarszombatfa , Gödörháza P; Vele-
mér, Szentgyörgy völgy P; Sz—T felv; G: Zalalövő K, P ; Zalalövő Méhesirsai -erdő 
Jav ex litt; Zalalövő Farkas i r sa i -e rdő Csa 939:347; Kustánszeg, Kálócfa, Szilvágy, 
Bárszentmihályfa , Hernyék, Lenti P; Lent i Za jda -e rdő Jáv ex litt; in te r Lenti et 
Rédics Jáv ex litt, P; Lent iszombathely P; Rédics Jáv ex litt; Lendvadedes Jáv ex 
litt, P; D: S 968:440 sine loco speciali; Homokkomárom K; Páka B in HM; Nagy-
kanizsa Alsó városi erdő, Nagykanizsa-Gördövény, Sormás K. 

var. rotundifolia 
f. rotundifolia Ő: Öriszentpéter , K e r k a k u t a s Mihomi-erdő K: G: Za-
lalövő Farkas i rsa i -erdő, Hernyék, Lent iszombathely K. 
f. ovalifolia Schur V: Zsida Gáy 927:254; G: Kálócfa, Nova, Kerka-
ba rabás K; D: Lasztonya, inter Nagykanizsa et Sormás K; Z: Surd K. 

812. Pyrola chloratnha Sw. Syn.: P. virens Schweigg. Erdei fenyvesekben, fenyő-
elegyes tölgyesekben. V: Rába tó t fa lu P; Szentgot thárd Zsidai-völgy K, B in HM; 
Szentgot thárd Felső Zsidai-völgy Jáv in HM; M á r i a ú j f a l u P; inter Zsida et Apát -
i s tvánfa lva et Szakonyfa lu Ho 944:47; Alsószölnök P; Szakonyfalu K, P; Apát is tván-
fa lva Jáv-Pócs-Csap in HM, B in HM, K, P; inter Apát i s tvánfa lva et Zsida B in HM; 
Kétvölgy K, P; Permise , R i tkaháza P ; Orfa lu Ho 944:47; Felsőszölnök P ; Ö: Zsohár 
941:18 sine loco speciali ; S 968:441 sine loco speciali; Felsőmarác, F a r k a s f a P; Fa r -
kasfa Fekete-tó K, B in HM; inter Kondor fa et Rábagyarma t Ho 944:47; Szőce 
K; Szalafő B in HM, Fekete et Jakucs in HM, K, P; Ispánk B in HM, Ta felv; 
Öriszentpéter K, P; Öriszentpéter Tilos-erdő B in HM; Bajánsenye P; Dávidháza 
Gáy 925:15; Magyarszombat fa Sz—T 965:25; Gödörháza Gáy 936:152, Sz—T 965:25; 
Velemér Sz—T 965:25, Szentgyörgy völgy Sz—T fe lv; G: S 968:441; Szilvágy, Cseszt-
reg K, K—P 964:51; Bárszen tmihá ly fa P; Hernyék P, K—P 964:51; D: Nagykanizsa-
Gördövény K; Iha rosberény Sz—T 965:25. 
813. Pyrola minor L. Lúcosokban, erdei fenyvesekben, lombelegyes erdei fenyvesek-
ben, acidofil lomberdőkben, lápré teken. V: S 968:441 sine loco speciali ; Szent-
go t thá rd Zsidai-völgy K, B in HM; Már i aú j f a lu P ; Zsida Ho 944:44; Alsószölnök. 
Szakonyfa lu P. K—P 964:51; Apá t i s tvánfa lva B in HM; Kétvölgy K, P, K—P 964:51: 
Ri tkaháza P, K—P 964:51; Or fa lu Ho 944:47; Felsőszölnök P, K—P 964:51; Ö: Zsohár 
941:18 sine loco speciali ; S 968:441 sine loco speciali; Csörötnek P ; K — P 964:51: 
inter Háromház et F a r k a s f a Ho 944:47; Kondor fa Jáv ex litt; Szőce P, K—P 964:51; 
Szalafő B in HM; ö r imagya rosd , Öriszentpéter , Ba j ánsenye P, K—P 964:51; Dávid-
háza Jáv ex litt; Kerca J ex litt; Ke rka fa lva K, P, K—P 964:52; Kerkau ta s P, 
K—P 964:51; Magyarszombat fa Sz—T 965:25; Gödörháza Gáy 936:152; Sz—T 965:25; 
Velemér Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; H: Csipkerek Ta felv; G: S 968:441 sine 
loco speciali; Zalalövő P, K—P 964:51; Zalalövő Méhesirsai -erdő Csa 939:347; Kus-

3 9 4 



67. ábra. Pyrola chlorantha Nagykanizsa mellet t (phot. Károlyi A.) 

tánszeg, Kálócfa P, K—P 964:51; Szilvágy, Bárszentmihályfa , Hernyék, Lent i K, P, 
K—P 964:52; Lenti Zajda-erdő, inter Lenti et Rédics Jáv ex litt; Lentiszombathely, 
Rédics K, P, K—P 964:52; Lendvadedes P, K—P 964:52; Várfölde K, P, K—P 964:52; 
E: Kehida Ujv mscpt; D: Lovászi K; Lispe K 949:21; Kiscsehi K, K—P 964:52; 
Óbornak K, P, K—P 964:52; Z: Csurgónagymar ton Jáv ex litt, HH, HBh 960:252. 

f. minor V: Szentgot thárd Zsidai-völgy K; Szakonyfalu P ; inter Apát-
is tvánfal va et Zsida B in HM; Ö: Kondor fa Jáv in HM; Szőce 
Jáv-Pócs-Csap in HM; Szalafő, ö r i szen tpé te r Tilos-erdő B in HM; 
G: Zalalövő P ; Rédics K; Z: Csurgónagymarton Jáv in HM. 
f. subrotunda Schur V: Kétvölgy K; Ö: Szalafő, I spánk B in HM; 
D: Iharosberény K. 
f. latifolia Morar iu V: in ter Permise et Apát i s tvánfa lva B in HM; 
G: Lenti Jáv in HM. 
f. Henriciana Andres V: Szentgot thárd Zsidai-völgy Jáv in HM; G: 
Lenti Jáv et Zóly in HM. 
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814. Pyrola media Sw. Erdei fenyvesekben, ül tetet t fenyvesekben. V: Alsószölnök 
P et Vida in HM; K—P 957:202. H—J 962:37, S 968:442; Alsószölnök Götz-major P. 

68. ábra. A Pyrola rotundifolia (1), Pyrola media (2), Pyrola minor (3), 
Monotropa Hypopitys (4) és a Monotropa Hypopitys var. glabrescens (5) 

e l ter jedése Délnyuga t -Dunántú lon 

815. Monotropa Hypopitys L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, erdei fenyve-
sekben, lúcosokban, lombelegyes fenyvesekben, ü l te te t t fenyvesekben. V: S 968:443 
sine loco speciali; Szentgot thárd Zsidai-völgy K, B in HM; Szakonyfalu, Apát i s tván-
falva, Kétvölgy, R i tkaháza P; Orfalu Ho 944:47; Ő: S 968:443 sine loco speciali; 
Csörötnek, Farkasfa , Szőce, Nagyrákos P; G: Hernyék P; É: Petőhenye, Söjtör P ; D: 
Bázakeret tye, Óbornak P; Bagolai erdő K 949:21. 

ssp. Hapopitys D: K ú t f e j P. 
var. Hypopi tys V: Cselőpatak-völgy S ex Soó-Borsos 964:159; Alsószöl-
nök G ö t z - m a j o r P ; Apát i s tvánfa lva Zsidai-völgy B ex S—B 964:159; Ö: 
Gödörháza Boros ex S—B 964:159; D: Óbornak, Nagykanizsa Bagolai-
erdő K; Z: Zákány K. 

var. glabrescens Holmoboé A szirmok külső része, a murvák , és a vi-
rágzati tengely kopaszok. Magyarországra nézve is ú j varietas . V: inter 
Apá t i s tvánfa lva et Zsida B in HM; G: Kányavá r K; D: Tormafölde K. 
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ssp. Hypophegea (Vall.r.) Holmoboé V: Alsószölnök Götz-Major P & Gelen-
csér ex S—B 964:159; D: Lispe Budafa i -e rdő K. 

ERICACEAE 

816. Calluna vulgaris (L.) Hull. Syn.: Erica vulgaris L. Fenyéreken, acidofil lomb-
erdőkben, cseres-tölgyesekben, erdei fenyvesekben, lúcosokban, gesztenyésekben, á t -
meneti lápokon, savanyú lápréteken, tőzegmohás nádasokban és lápréteken, csarabos 
nyíresekben. V: Rába tó t fa lu P ; Szentgot thárd G. Lengyel in HM, Jáv 940:972; 
Szentgot thárd Zsidai-völgy Bo in notis, K; Már iaú j fa lu , Alsószölnök P, Jáv-Pócs-
Csap in HM; Szakonyfalu P; Apát i s tvánfa lva Bo in notis, B in HM; Kétvölgy, Ritka-
háza, Orfalu, Felsőszölnök P ; Ő: Zsohár 941:10 sine loco speciali; Kö rmend Jáv 
940:972; Halogy P; Nádasd Jáv 940:972, J 956:262, P ; inter Nádasd et Zalalövő Jáv 
ex litt, Jáv in HM; Daraboshegy, Csörötnek P ; inter Rábagyarma t et Kondorfa 
Bo in notis; Fa rkas fa P ; Fa rkas fa Fekete- tó B in HM; Kondor fa Bo in notis, P; 
Kondorfa-Csikóvári-völgy Jáv ex litt, Jáv in HM; Szőce P ; Szalafő Jáv ex litt, 
B in HM, KM in notis, P; I spánk Ta felv, P; Öriszentpéter Jáv 940:972, K M in notis, 
P; inter Öriszentpéter et Szalafő, Nagyrákos, Ba jánsenye P ; Dávidháza J ex litt, 
Jáv 940:972; Kerka fa lva K, P ; Kerkaku tas K, P, O. Borsos in HM; Magyarszombat fa 
Jáv 940:972, P ; Gödörháza Gáy 936:148, Jáv 940:972, P ; Velemér, Szentgyörgyvölgy 
P; H: Felsőoszkó Farkase rdő Bo in notis; Oszkó Ta felv, J 956:262; G: Zalalövő 
Jáv 940:972, S—J 951:742, J 956:262, P ; Zalalövő Méhesirsai -erdő Csa 939:347, Jáv 
940:972; Zalalövő Pe rény i -ma jo r Jáv ex litt; Szilvágy P ; Szentis tvánlak, Lenti Jáv 
ex litt; É: Csácsbozsok O. Borsos in HM; D: Gelse Gáy 925:16. 
817. Vaccinium Vitis-Idaea L. Mészkerülő erdőkben, lúcosokban, erdei fenyvesekben, 
fenyéreken. V: Alsószölnök P; Szakonyfalu Ho 944:45, H—J 962:38; inter Szakony-
falu et Kétvölgy K, P; Apát i s tvánfa lva P, Jáv-Pócs-Csap in HM; Kétvölgy K, P; Ö: 
S 968:446 sine loco speciali; inter Fa rkas fa et Kondorfa H—J 962:38; Szalafő Bo in 
notis; Magyarszombatfa Sz—T felv; Velemér Sz—T 965:25; G: Lent iszombathely 
K, P, K—P 964:52, S 968:446. 
818. Vaccinium Myrtillus L. Acidofil erdőkben, bükkösökben, lúcosokban, erdei 
fenyvesekben, ü l te te t t fenyvesekben, gyertyános-tölgyesekben, fenyérekben, r i tkáb-
ban mésztűrő erdei fenyvesekben, gesztenyésekben és i r tásré teken. V: S 968:446 sine 
loco speciali; Rábató t fa lu Ho 944:45; inter Már iaú j fa lu et Farkasfa Ho 944:47; 
Alsószölnök K, P ; Szakonyfalu Ho 944:45, P ; inter Szakonyfalu et Kétvölgy K; Apát-
i s tvánfa lva B in HM, P; Kétvölgy, Permise, Ri tkaháza P ; Orfalu Ho 944:47; Felső-
szölnök P; Ö: S 968:446 sine loco speciali; Rábagya rma t Ho 944:47; Fa rkas fa P ; 
Kondor fa Ho 944:47; Szőce K, P; Szalafő Jáv ex litt, P; Ispánk, Öriszentpéter P ; 
Öriszentpéter Cser ta-erdő K; Magyarszombat fa Sz—T felv; Velemér Sz—T 965:25, P; 
Szentgyörgyvölgy Sz—T felv. 

CAMPANULACEAE 

819. Campanula glomerata L. Pusztagyepeken, i r tásréteken, száraz tölgyesekben, 
erdei fenyvesekben, ü l te te t t erdei fenyvesekben, gesztenyésekben. G: inter Zalalövő 
et Zalabaksa Jáv ex litt; É: Pakod P; Kemendol lár K; Zalaszentiván K. P; Ali-
bánfa K; Petőhenye, Nemesapát i P; D: Zalamernye, Zalaúj lak , Palin, Sánc K; Z: 
Csurgónagymarton HBh 960:251; Örti los K; Csurgó HH, HBh 960:251. 

ssp. farinosa (Rochel) Jáv. É: Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak vasútállo-
más K; Z: Csurgónagymar ton HH; Csurgó HBh 960:251. 

820. Campanula cervicaria L. Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, gesztenyések-
ben, erdőszéleken; néha magaskórós társulásokban és lápréteken is. V: Rábatótfa lu , 
Már iaú j fa lu , Szakonyfalu P ; Ö: Zsohár 941:23 sine loco speciali; inter Háromház et 
Fa rkas fa Ho 944:48; Szalafő, Ispánk, inter Ispánk et Kondor fa P; Őriszentpéter-
Csikóvölgy Jáv ex litt; Ba jánsenye KM in notis; É: Pakod P; Bak KM in notis; D: 
Korpavár , Nagykanizsa, Bagola K. 
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var. cervicaria ü : Öriszentpéter K, P, Jáv in HM; G: Nova K; D: 
Iharosberény K; Z: Surd K. 
var. capitata Rchb. 

f. alpigena Thaisz D: Nagykanizsa Szentgyörgyvári-hegy K. 
821. Campanula rapunculoides L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, lúcosokban, 
erdei fenyvesekben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, l igeterdőkben, ül tetet t fe-
ketefenyvesekben, gyepekben. V: Rába tó t fa lu Borb 887:204; inter Szakonyfalu et Két-
völgy P; Ő: Ivánc Ma láka res. P; G: Szilvágy Eszterházi-erdő Jáv ex litt; É: Pakod, 
Csáford, Kemendol lár , Alsónemesapát i P ; D: Nagykanizsa K; Z: Örtilos Földvári-
hegy P. 

var. rapunculoides G: Gel lénháza K; É: Nagykapornak, Rádó, Kisbucsa 
K; D: Nagykanizsa Alsó városi erdő K. 

822. Campanula Trachelium L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, lúcosokban, 
ül tetet t fenyvesekben, gesztenyésekben, száraz tölgyesekben, mészkerülő tölgyesek-
ben, l igeterdőkben, erdőszéleken. V: Rába tó t fa lu Borb 887:204; in ter Szakonyfalu et 
Kétvölgy P; Ö: Zsohár 941:23 sine loco speciali; H: Vasvár Borb 887:204; G: Zala-
lövő P; Ormándlak, inter Lent i et Nova K; Várfö lde P; É: Gősfa Borb 887:204; 
inter Egervár et Csácsbozsok Jáv ex litt; Csáford, Kemendol lár P; Keh ida Ujv mscpt; 
Nagykapornak, in ter Kisbucsa et Alsónemesapáti , Zalacsány, Búcsúszentlászló K; 
Bocfölde P ; Bak Pölöskei-erdő Jáv ex litt; Tófej K; D: Zalaszabar K; Tormafölde P ; 
Tormafö lde Vétyem-erdő K; Bázakere t tye P; Bázakere t tye Kozári-erdő, Hosszúvölgy, 
Kiscsehi, Korpavár , Homokkomárom K; Óbornak K, P ; Nagykanizsa Alsó városi 
erdő, Nagykanizsa Felső városi erdő K; Mura rá tka P; Z: Murakeresz túr Gyurgyánc-
erdő Jáv ex litt; Ört i los K, P; Ört i los-vasútoldal , Zákányi -erdő P; Csurgó, Csurgó 
Söté t -erdő HH, HBh 960:251. 

var. Trachelium f. Trachelium Ö Pankasz, Nagyrákos P; D: Pogány-
szentpéter K. 

823. Campanula bononiensis L. Syn.: C. simplex Lam. et DC., C. Thaliana Wallr. 
Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, mészkerülő erdőkben, erdőszéleken, cser-
jésekben, gyepekben. É : Gősfa Borb 887:204; Petőhenye P, K—P 964:50; Kehida Ujv 
mscpt; Nagykapornak K; Kisbucsa K, K—P 964:50; D: Homokkomárom K, K—P 
954:263; Z: Csurgónagymarton, inter Csurgó et Porrogszentkirály HBh 960:251. 

var. bononiensis É: Kemendol lár , Kisbucsa K; D: Homokkomárom K. 
var. concolor Pe term. G: Gel lénháza K. 

824. Campanula rotundifolia L. Erdei fenyvesekben, mészkerülő erdőkben, száraz 
tölgyesekben, gesztenyésekben, ü l te te t t fenyvesekben, fenyéreken. V: inter Zsida, 
Apát i s tvánfa lva et Szakonyfa lu Ho 944:48; Ö: Zsohár 941:14 sine loco speciali; 
inter Kondorfa et Szakonyfa lu Ho 944:48; Öriszentpéter K, P; in ter ö r i szen tpé te r 
et Dávidháza J ex litt; E: Csácsbozsok-Kalaposkő K ; D: S 968:456 sine loco speciali; 
Z: Csurgó HBh 960:251. 
825. Campanula persicifolia L. Syn.: C. decurrens L, Bükkösökben, gyertyános-töl-
gyesekben, száraz tölgyesekben, mészkerü lő erdőkben, erdei fenyvesekben, lúcosok-
ban, ü l te te t t fenyvesekben, gesztenyésekben, l igeterdőkben. V: Rábató t fa lu , Mária-
új fa lu , Alsószölnök, Szakonyfalu , Kétvölgy, Felsőszölnök P; Ö: Zsohár 941:23 sine 
loco speciali; Ivánc-Maláka res., Szőce P ; Öriszentpéter-Csikóvölgy Jáv ex litt; H: 
Vasvár-Szentkút K; G: Ormándlak , Nova, Kerkaba rabás K; Bárszentmihá lyfa P; 
inter Lent i et Nova K; É: Pakod, Csáford, Petőhenye, Nemesapát i P ; inter Csács-
bozsok et Hetés, inter Kisbucsa et Alsónemesapáti , Búcsúszentlászló K ; Bocfölde P; 
Nemesszentandrás K; Bak Pölöskei-erdő Jáv ex litt; Söjtör K; D: Zalamerenye 
Jáv ex litt; L ispeszentador ján Böröczneki-erdő, Tormafö lde Vétyem-erdő, Báza-
keret tye Kozári-erdő, Csörnyefölde, Muraszemenye, Eszteregnye, Óbornak K; Mura-
rá tka P; Bagola, Pogányszentpé ter K; Z: Csurgónagymarton HH, HBh 960:251, 
Jáv ex litt; Örtilos, Ört i los Tilosi-erdő P; Alsók, Csurgó, Istó HH, HBh 960:251. 

var. persicifolia Ö: Öriszentpéter Jáv in HM; É: Nagykapornak , Zala-
szentmihály K; D: inter Ol tárc et Tormafö lde K; Z: Csurgónagymarton 
Jáv in HM. 

f. persicifolia É: Kehida Ujv mscpt. 
f. albiflora Pe term. É: Gősfa Borb 887:204. 
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var. dasycarpa (Kit.) M. et K. Ö: ö r i szen tpé te r Jáv in HM; D: Báza-
kere t tye K. 

826. Campanula Rapunculus L. Száraz tölgyesekben, erdőszéleken, i r tásré teken. É: S 
968:458 sine loco speciali; Nagykapornak K—P 957:200; Kisbucsa K ; D: S 968:458 
sine loco speciali; K ú t f e j K—P 957:200; Z: inter Murakeresz túr et Belezna vasú t -
ál lomás Jáv ex litt. 

var. Rapunculus 
f. hirta Ten. D: K ú t f e j K. 

var. verruculosa (Hoffm. & Link) Freyn. D: Hosszúvölgy K. 
var. subspicata Ebei É: Nagykapornak K. 

#27. Campanula patula L. Nedveis és üde réteken, l igeterdőkben, bükkösökben, gyer -
tyános-tölgyesekben, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, ül tetet t f eke t e fenyvesek-
ben, lúcosokban. V: Rábatót fa lu P ; inter Zsida, Apát i s tvánfa lva et Szakonyfalu Ho 
944:48; Szakonyfalu P; Kétvölgy K, P; Felsőszölnök P; Ö: Halogy, Daraboshegy P; 
inter Háromház et Fa rkas fa Ho 944:48; Ivánc-Maláka res., Szőce, Szalafő P; ö r i -
szentpéter Jáv ex litt; Nagyrákos P; Ba jánsenye KM in notis; Velemér, Szent-
györgyvölgy Sz—T felv; H: Vasvár K; G: Zalalövő P; Dobronhegy, Rám K; Or -
mánd lak P, K; Gel lénháza P ; Ke rkaba rabás K; Lendvadedes P; É: Vasboldog-
asszony K; Telekes P ; inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida Ujv mscpt; Nagy-
kapornak, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Pö t ré te , Söj tör K ; D: Lispeszentadorján, Tor -
mafölde, Korpavár , Korpavár Zsigárdi-erdő, Kistolmács, Óbornak, Zalasárszeg, Zala-
szent jakab, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Nagykanizsa Felső városi erdő, 
Bagola, Pogányszentpéter , Iharosberény K; Z: Csurgónagymarton Jáv ex litt; in ter 
Zákány et Örtilos K; Csurgó HH. HBh 960:252. 

ssp. patula var. patula 
1'. patula V: Szentgot thárd Lengyel in HM; É: Kisbucsa K; 1): Lo-
vászi, Lispe, Komárváros -Ormándpusz ta , Zalasárszeg, Nagykanizsa-
Hét for rás K. 
f. glauca Ktze. V: Orfa lu P. 

828. Legousia Speculum-Veneris (L.) Chaix Syn.: Campanula Speculum-Veneris L., 
Specularia speculum DC. Vetési gyomtársulásokban. Ő: Doroszló Borb 887:204; D: 
S 968:463 sine loco speciali; Börzönce, in ter Nagykanizsa et Bagolasánc, Bagolasánc K. 
829. Phyteuma spicatum L. ssp. spicatum Bükkösökben, mészkerülő erdőkben, gyer-
tyános-tölgyesekben, gesztenyésekben, lúcosokban, hegyi réteken. V: Szentgot thárd 
Zsidai-völgy K; Zsida Gáy 927:206, Ho 944:44; Alsószölnök, Szakonyfalu , Kétvölgy, 
Felsőszölnök P; Ö: Körmend KM-Pr 957:87-94, S 968:465; Nádasd Borb 887:203; 
Rábagyarmat László-forrás J ex litt; Szalafő B in HM; Magyarszombatfa , Velemér 
Sz—T felv; G: S 968:465 sine loco speciali; Zalalövő P, K—P 954:263; Babosdöbréte 
P, K—P 954:263, J 956:263; Rédics Jáv ex litt; D: Lovászi Jáv ex litt. 

var. spicatum 
f. spicatum Ö: Kondo r f a K, P ; Szalafő B in HM; G : Zalalövő F a r -
kasirsai -erdő K; D: in ter Lovászi et Lenti Jáv et Zóly in HM. 
f. longibracteatum R. Schulz G: Zalalövő Kerekdomb P. 
f. brachystachyum Schmidely V: Szakonyfalu K. 

830. Phyteuma orbiculare L. Syn.: Ph. fistulosum auct . non Rchb. Gyepekben, gesz-
tenyésekben, erdei fenyvesekben, i r tásréteken, szárazabb lápréteken. Nálunk csak 
a ssp. orbiculare fordul elő. Ő: S 968:465 sine loco speciali; inter Halogy et Felső-
marác P, Barabits E. erdőmérnök közlése, K—P 964:50; Halogy P; Ivánc-Maláka 
res., Szalafő, ö r i szen tpé te r P, K—P 964:50; D: Nagykanizsa S—J 951:651, S 968:465; 
inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19.. 

f. orbiculare D: inter Nagykanizsa et Sormás K. 
f. patens R. Schulz D: inter Nagykanizsa et Sormás P. 

831. Jasione montana L. Mószkerülő tölgyesekben, száraz tölgyesekben, erdei f e n y -
vesekben, vágásokban, hegyi réteken, lápréteken. V: Szentgotthárd Zsidai-völgy B in 
HM, K; Már i aú j f a lu P; inter Már i aú j f a lu et Fa rkas f a Ho 944:48; Apát i s tvánfa lva 
B in HM; Orfa lu Ho 944:48; Ö: Zsohár 941:10 sine loco speciali; Rá tó t Borb 887:203; 
Fa rkas fa B in HM, P; inter F a r k a s f a et Már i aú j f a lu Bo in notis; in ter Kondor fa 
et Rábagyarma t Ho 944:48; Szőce P; Szalafő B in HM, P; I spánk Állami e rdő 
B in HM, P; inter Ispánk et Kondor fa P; Öriszentpéter B in HM, P; inter ö r i s zen t -
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péter et Szalafő, Nagyrákos P; inter Dávidháza et Rábagya rma t J ex litt; inter 
Dávidháza et Kerka Jáv ex litt; Kerca Borb 887:203; H: Ka ta f a Borb 887:203; G: 
Zalalövő, Németfalu , Nova P; inter Lenti e t Nova K; Vár fö lde P ; É: Győrvár Borb 
887:203; Telekes P ; D: Lispei olajmező K 949:21; Komárvá ros Jáv ex litt; Nagy-
kanizsa-Gördövény, Sormás, Bajcsa, F i tyeháza K; Z: Csurgónagymarton HH, HBh 
960:252; Örtilos, Örtilos Ti losi-erdő K; Ört i los Visszafolyó-patak KM in notis; Csurgó 
HH, HBh 960:252. 

f. montana Ö: Szalafő, Öriszentpéter B in HM; Kerkapéntekfa lu P ; 
G: Mumor , Várfölde K; Za lamerenye Jáv et Keller in HM; inter 
Nagykanizsa et Mumor, Sormás , Fityeháza, Pogányszentpéter K. 
f. glabra Pe t e rm. Ö: Szőce K. 

4 0 0 



A POLLENAFFINITÁS MEGFIGYELÉSE MINT TAXONÓMIAI 
MÓDSZER 

MILKOVITS ISTVÁN 

(Közlésre érkezett: 1971. december 15.) 

Néhány e célból beültetet t Corv dal is solida példányon f igyel tem meg, 
hogy évről évre ugyanaz a kilenc tő mindig körülbelül egy hét tel korábban 
kezdi a virágzást, és körülbelül két -három nappal tovább is t a r t j a virágait. 

Miután ugyanezt a jelenséget a természetiben is évek óta figyelem, és 
e fonológiai eltérésen kívül más különbség is van a vizsgált példányok 
között, fe lmerül t a kérdés: va jon egy bizonyos terület , ily módon külön-
böző Corydalis-ai ugyanazon populációhoz tar toznak-e? 

A kérdés megoldásaként — úgy gondoltam — meg kell állapítani, mi 
a valószínűsége annak, hogy a két t ípus között hibrid keletkezzék, és a 
természetben milyen gyakori az előbb említett hibrid. 

A mesterséges keresztezés gondolatát elvetettem, hiszen ily módon 
előállíthatók olyan hibridek, amelyek keletkezésére a természetben igen 
kis esély van csupán. Maradt tehá t a másik lehetőség, vegyes megporzást 
kell végezni, és megfigyelni , hogy az utód melyik önkényesen kijelölt 
apanövénytől származik. Nyilván attól, amelyiknek a pollentömlője köny-
nyebben éri el az embriózsákot. 

Ismert tény volt előttem, hogy a pollen sajá t f a j á n a k bibéjén jobban 
csírázik, mint táptalajon. Az is ismert, hogy ugyanabból a virágból szár-
mazó pollen nehezebben csírázik saját bibéjén, mintha ugyanannak a f a j -
nak más virágából származna. A bibe tehát ta r ta lmaz egyaránt serkentő, 
és gátló anyagokat is, amelyek a pollenre olyan, aff ini táshoz hasonló 
hatást gyakorolnak, hogy annak chemotropismusát meghatározhat ják . 
Ettől a chemotropismustól függ, hogy a pollentömlő megtalál ja-e a bibeszál 
belseje felé vezető helyes irányt. 

E folyamat mikroszkóppal megfigyelhető, és bizonyos taxonómiai 
különbségek megállapítására felhasználható. 

A megfigyelést a Corydalis solida esetében a következőképpen végez-
tem: 

A megfelelő ozmózismyomásnak öt százalékos desztillált vizes szőlő-
cukoroldat bizonyult, amelyben mézhez hasonló viszkozitású zselatinkocso-
nyát főztem. Ebből mintegy centiméter átmérőjű, fél mil l iméter vastag 
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rétegű cseppet tá rgylemezre helyeztem. A csepp közepére egy önkényesen 
„A" taxonnak nevezet t példány néhány pol lenjét helyeztem, m a j d egy 
másik, ugyancsák „A" t ípusú növény virágaiból kicsípve a bibét, bibe-
homogenizátumot készí te t tem. Az így kapot t masszát — abban a r e m é n y -
ben, hogy a chemotropismust előidéző hormonok a zselatinba d i f fundá lnak 
(ismert módszer, Paál Árpád immár klasszikus auxinkísérleteiből) — a 
zselatincsepp egyik szélére kenteim. A zselat incsepp másik szélére a ,,B" 
taxon bibéjéből készült homogenizátum kerül t . Majd az egészet lefedés 
nélkül Petri-csészébe helyeztem. A Petri-csészét, vigyázva a tá rgylemez 
vízszintes helyzetére, szűrőpapírral le takarva a szabad ég alá helyeztem. 
Két óra múlva a pollentömlők körülbelül nyolcvan százalékban k i h a j t v a 
a zselatincsepp ,,A"-val jelölt széle felé kezdtek növekedni. Valamennyien 
mint apró i ránytűk , határozot tan monopolár is a f f in i tás t muta t tak . (1. ábra.) 
Ugyanezt a kísérletet a ,,B" t axon pol lenjével is elvégeztem, az e redmény 
ekkor is monopoláris volt, azzal a különbséggel, hogy a zselatincsepp „B"-
vel jelölt szélének i rányába mutatot t . (2. ábra.) 

Ha a zselatincsepp mindké t szélére a pollennal azonos t ípusú bibe-
homogenizátum kerül t , a kép bipolárossá módosul t (3. ábra), míg a pollen-
nal el lentétes bibe-homogenizátum esetén a pollentömlők i ránya nem 
értékelhető. (4. ábra.) 

Ily módon tehát eldönthető, hogy vegyes megporzás esetén valószínű-e 
a két t ípus kereszteződése. Amennyiben a pollentömlők aff ini tása pozitív 
monopoláris, úgy ez genet ikai izolációt — pontosabban jelentős genet ikai 
izolációt — jelent, amely támpontot ad bizonyos populáció taxonómiai 
értékeléséhez. 

Sajnos, ez az egyszerűnek látszó módszer tele van olyan hibákkal , 
amelyek ál talános használhatóságát ron t ják . 

Elvi hibája , hogy a pozitív bipoláros af f in i tás nem bizonyít ja az azo-
nosságot, ha a polleintömlők iránya határozat lan, akkor sem -azonosság, 
sem különbség nem ál lapí tható meg. 

Technikai hibája , hogy igen sok f a j pol lenje egyál talán nem csírázik, 
Ennek persze sok oka lehet, valószínűleg olyan fiziológiai gátlökörülimé-
ny ékről van szó (fény, hőmérséklet , pára tar ta lom, ozmózis), amelyeket 
fiziológusaink ismernek, és amelyekkel kapcsolatban jó tanácsaikkal segí t -
ségemre lehetnek. I lyen pl. az Iris spuria, sibirica és pseudacorus. Valószí-
nűnek tar tom, hogyha va lamely f a jná l s ikerül a gátlást feloldani, ez egy 
sor más fajinál is e redményre vezet. 

Másik technikai fogyatékosság, hogy nehézkes a megfigyelés. Fedő-
lemezt nem lehet használni, mer t az be lenyomja a pollent a zselatinba. 
Anélkül pedig eléggé rossz minőségű a kép. Ha a fedőlemezt úgy he lye-
zem rá, hogy ne é r j en a pollenszemekhez, megváltozik az alatta levő té r 
párateltsége, és ezért n e m csírázik a pollen (legalábbis a Corydalis, m e r t 
a Bilbergia n u t a n s csírázik). 

Nem fotózható, mer t a pollentömlő fénytörése m a j d n e m azonos a zse-
latin fénytörésével , így fáziskontraszt mikroszkóppal is csak nehezen lát-
ható. Festéssel nem próbálkoztam. 
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A fotózás másik akadálya , hogy a pollentömlő térben helyezkedik el, 
tehát az élességet az expozíciós idő a la t t a mikrométercsavar ra l fo lyama-
tosan szabályozni kell. Ez a rossz fénytöréskülönbség, és a fedőlemez 
hiánya miat t nem sikerült . 

Mindezek mel le t t nem ta r to t t am fe ladatomnak, hogy a módszer t ön-
magáér t dolgozzam ki. Meglevő taxonómiai problémám megoldásában segí-
tett , és remélem, hogy még több hasonló esetben fog segíteni. 
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EGER IDŐJÁRÁSA 1970-BEN 

DR. ZÉTÉNYI ENDRE ÉS STRBÁK ISTVÁN 

(Közlésre érkezett : 1971. október 20.) 

Az Egészségügyi Minisztérium hivatalos megállapítása szerint Eger 
üdülőváros. Ebben a minőségében — hosszabb vagy rövidebb időre — 
a turisták, üdülők tízezrei keresik fel évente. Indokolt tehát az a törekvé-
sünk, hogy immár kilencedik éve folyamatosan leír juk Eger egy-egy évé-
nek időjárását. Ezt elsősorban azért tesszük, hogy a sok egyéb tényező 
mellett bebizonyíthassuk: Eger méltó az üdülőhely ki tüntetésre. Másrészt 
egy hiányosságot akarunk pótolni. A turistát , ha Egerbe indul, érdekelné, 
milyen itt az időjárás? Érdemes-e elindulni, hogyan kell öltözködni stb. 
Vajon a rádió ú t j án megtudha t ja -e? Állí t juk, hogy nem. Reggelenként 
kétszer is közlik a körzeti időjárásjelentést , ismertetik — többek között — 
a két szomszédos állomás: Miskolc és Kékes adatait. 1015 m magasságával 
a Kékesé eleve nem egyezhet Eger időjárási viszonyaival. Miskolc, bár 
szintén a Bükk lábánál fekszik, -mégis mások az ottani állapotok. A Sa jó 
és a Hernád völgye nyi t ja ott ki kapui t és önti Miskolcra a Kárpátok 
hidegét. Ugyanakkor a nyár i hőség is nagyobb, mint Egerben. Mind az évi, 
mind a napi hőingadozás is magasabb Miskolc térségében. Ezért lenne 
kívánatos, ha a rádió Eger adatai t is közölné naponta. 

De vegyük sorra az időjárási elemeket. 

A hőmérséklet évi járása 

Ismerünk ilyen megkülönböztetést : nyári félév — téli félév. A csilla-
gászok a Nap látszólagos évi ú t j á n megjelölik a Tavaszpontot s az Őszpon-
tot. Ezekben tartózkodik a Nap március 21., illetve szeptember 23-án. 
Ismeretes az is, hogy a Föld napközelben gyorsabban, naptávolban las-
sabban kering. így a téli félév rövidebb (akkor járunk napközelben), csu-
pán 179 napig tart, míg a nyár i (naptávolban járunk) 186 napot tesz ki. 

Mi kísérel jük meg a ,,nyári fé lév" elkülönítését meteorológiai alapon, 
mivel ez a gyakorlati élet szempontjából érdekesebb. Az 1. sz. ábrán a 
hőmérséklet járást pentádokra lebontva közöljük. A fent i cél érdekében 
kikereshet jük azokat a pentádokat, amidőn a napi középhőmérséklet 10 C° 
felett tartózkodik. Ezek összessége adha t ja a meteorológiai nyár i félévet . 
Ez az időszak április 17-e és október 14-e közé tehető, ami 181 napot tesz 
ki. E sor csupán egyszer szakad meg, szeptember két utolsó napján, amikor 
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EGER 4970. 

8 C° körüli volt a napi átlag. íme, a hőmérsékleti viszonyokat tekintve, 
a meteorológiai nyár i fé lév rövidebb volt a télinél. Még egy másik meg-
figyelés: a hőmérsékleti a lapon rögzített félév nem esett egybe a csillagá-
szatival, bő 3 hét az eltolódás. Évek óta megfigyelhet tük, hogy csak április 
3. hetében ugrik a napi középhőmérséklet 10 C° fölé. Ide kívánkozik még 
egy megjegyzés: a napi 10 foíkos középérték rögzítésének gyakorlati jelen-
tősége is van, mer t ősszel pá r napos i lyen alacsony napi átlag esetén a köz-
ponti fűtés október 15-e előtt is elrendelhető. 

A havi középértékek ábrázolását n e m tar to t tuk szükségesnek, hiszen 
azok ismeretesek, megszokottak. Tájékoztatásul azonban az 1. ábrán ezen 
adatokat is közöljük. Az i t teni értékek elsősorban a földrajzi szélesség, a 
napsugár beesési szöge és a besugárzás idő tar tamának a függvényei. De az 
ezektől való eltérés, az 5—10 naponként mutatkozó ingadozások, a pentá-
dok szerinti középértékek vonalának a já téka már tel jesen az ide érkező, 
különböző eredetű légtömegek magukkal hozott tu la jdonságainak a követ -
kezményei. így az időjárásban beálló változás fő faktorának az időjárási 
frontokat, a velük érkező légtömegeket t a r t juk . Érdemes megfigyelni, hogy 
az ú j tulajdonságú levegő mennyiben befolyásolja a hőmérséklet válto-
zását. A sarki légáramlás télen-nyárom hűt , a szubtrópusi fűt , a mérsékelt 
tengeri nyáron hűt, télen f ű t . 

1970. év középhőmérséklete 10,0 C° volt, ami pontosan megegyezik az 
1969-i adat ta l és 0,1 fokkal alacsonyabb csupán a sok évi átlagnál. Ez az 
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adat is azt igazolja, hogy Eger időjárása sem a Kékes, sem Miskolc idő-
járásával nem egyezik, ugyanis Kékes ezen évi középhőmérséklete 4,8 C°, 
Miskolcé 9,1 C° volt. 

Hőmérsékleti ingadozások 

A törzsértékeknek megfelelően 1970-ben is a leghidegebb hónap ja-
nuár, a legmelegebb július volt. Az évi közepes hőmérsékleti ingadozás 
22,3 fokot tett ki, ami 1 fokkal kisebb a sok év alatt tapasztalt eltéréstől. 
Mivel ez az érték 20 C° fölé emelkedett , igazolja a terület kontinentális 
jellegét. De kiegyensúlyozottabb volt, mint 1969, amikor ez az ér ték 25,7 
fokot ért el. A kevesebb évi ingadozás főleg annak a következménye, hogy 
január hónap nem volt szigorú. Zord napot akkor csak két alkalommal 
észleltek, sőt 6 napon nem is szállt le a hőmérő higanyszála normál ma-
gasságban a fagypont alá. Ugyanakkor július sem produkál t forró napokat. 

Az év abszolút hőmérsékleti ingadozása 44,2 C°, közel 7 fokkal kisebb 
az előbbi év azonos értékénél. Ez is amellett bizonyít, hogy a tárgyal t év 
alatt a hőmérséklet járás kiegyensúlyozottabb volt. Az egyes havi abszolút 
hőmérsékleti ingadozások is érdekes megfigyelésekre adtak alkalmat. A téli 
és nyári hónapok alat t ezek az eltérések 20—24 fokosak, de az őszi és a 
tavaszi hónapok ingadozásai nagyobbak. Pl. a márciusi absz. ingadozás 
32 C° volt. Ennek az volt az okozója, hogy a télies idő március első nap já ra 
is átnyúlt , márc. 3-án mér ték Egerben az évi(!) absz. minimumot : —12,8 
fokot. A novemberi absz. hőingadozás is magas volt, 30,6 fokot te t t ki, ez 
pedig egy meleg áramlásnak a következménye, mivel november 1-én 17 C° 
fölé emelkedett a napi maximum. 

Még egy szempontból vizsgálhat juk az ampli túdót: a napi ingadozások 
szemszögéből. Erre mind az emberi szervezet, mind a fejlődő növényzet 
igen érzékeny. Az üdülőhelyektől éppen elvárják, hogy ne legyen magas 
ez az érték. A téli hónapok alatt r i tkán haladta meg a 10 fokot, de ki kell 
emelnünk február 4-ét, amikor a napi felmelegedés 7,5 fokot ért el, míg 
az erre a napra virradó é j je l —10 fokra süllyedt a hőmérséklet. Az éjszakai 
nagymértékű kisugárzást a derült idő és a 6 cm-es hótakaró okozta. Ha-
sonló helyzet alakult ki március 24-én, amikor a hajnal i 0,0 fok u tán nap-
pal 19,2 fokos felmelegedés következett . Más napokon az említett 10 fok 
körüli volt az ingadozás, ezt nem sínylette meg az emberi szervezet. Ápri-
lis szeszélyessége abban is megmutatkozott , hogy a hónap vége felé, egyes 
napokon az éjszakai 10 fokos minimumot 24 fokos nappali felmelegedés 
követte. Inkább gondot okozott m á j u s első dekádjának a szintén szeszélyes 
időjárása. Normál magasságban nem volt ugyan fagy, de a ta laj mentén 
0.0 C° alá szállt a hőmérő higanyszála, nevezetesen 1, 2, 3 és 4-én. De az 
5-én érkező ciklon hatására 100%-os páratar talom keletkezett, a fagy-
veszély megszűnt, 6. és 7-én zivatar keletkezett, a nappali felmelegedés 
20 fokot é r t el. A napi ingadozás elérte a 20 fokot. 

Másképpen ér tékel jük az éjszakai lehűlést a nyár i hónapokban. A leg-
melegebb nappalokat is é jszakánként 20 C° alatti lehűlés követte, ez bizto-
sította az emberi szervezet hajnal i felüdülését, a jó alvást. Ez Eger idő-
járásának egyik pozitív tulajdonsága, amit a közeli Bükk biztosít. 
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Szeptemberben a napi eltérések 10—15 fok között ingadoztak. Október 
két ellentétes fé lhónapot mutatot t . 15-e előtt 10 C° felett, u tána alatta jár t 
a napi hőzéphőmérséklet, az ingadozás sem volt magas, de 16-a után 
fagyok mutatkoztak. Novemberben és decemberben a napi ingadozások 
kisebbek voltak 10 foknál. 

Az alacsony és magas hőmérsékleti értékek gyakorisága 

E jellegzetes napok összefoglalása is tanulságos. Mennyiben és mikor 
fordulnak elő zord, téli és fagyos, valamint nyári , hőség- és forró napok? 

Január hó fo lyamán csupán három zord napot észleltek, ezzel szem-
ben 5 fagymentes is akadt . Az ugyancsak jellemző fagyos és téli napok 
egyenlő a rányban fordul tak elő. Február sem hozott enyhülést, hiszen a 
fagyos és téli napok mellet t 3 zord is jelentkezett , fagymentes t is 3 alka-
lommal észleltek. 

Március télies jellegét 16 fagyos, 1 téli, 1 zord nap okozta; e hó 2-ra 
virradó éjjel normál magasságban —12,8, a ta la j mentén —17,6 C°-ra hűlt 
le a levegő. Ez volt (március!) az évi absz. minimum. Ápril isban is előfor-
dult 6 fagyos nap, ennyi minden évben akad. Májusban csak a talaj men-
tén volt fagy: 2., 3., 4-én. E napokon sem Miskolc, sem Putnok nem jelen-
tet t 0 C° alatti hőmérsékletet . 

A nyári időszakban for ró nap nem akadt, a hőmérő higanyszála nem 
szökött fel 35 C° fölé. Jún iusban 2, júliusban 5, augusztusban 1 hőségnap 
fordul t elő. 

Szépen búcsúzott a nyár — szeptemberben. Bár csak 5 nyári napot 
jegyeztek fel ekkor, de ezeken kívül még 15 esetben melegedett fel a le-
vegő 20 C° fölé, ami igen kedvezet t a strandolásnak. Ez sem utolsó szem-
pont fürdővárosban. Októberben is akadt még egy nyári nap, míg fagyos 
6 ízben fordult elő. Meglepően enyhe volt az időjárás novemberben. Az 
egész hónap fo lyamán csupán 6 fagyos napot észleltek, télit egyet sem. — 
Érdekesek a decemberi adatok. Bár a tél első hónapja, ,,téli nap" egy sem 
fordul t elő. A fagyos napok száma 24 volt. Az ország néhány nagyobb 
meteorológiai állomásán e hó 27-én észlelték az évi absz. minimumot. 
Egerben is erős volt a hideg, éj jelre —11,6 fokra esett le a hőmérő higany-
szála, de nappal 0,5 fokra felmelegedett a levegő. 

Légnedvesség — csapadék — légnyomás 

Az egri meteorológiai állomás 2 éve beszüntet te a légnyomás mérését. 
Véleményünk szerint pedig a levegő nyomása az időjárás sarkalatos ténye-
zője. Ezért sa já t megfigyeléssel pótoltuk a fent i hiányt — aneroid segítsé-
gével. Az észlelt adatokon korrekciót nem ha j to t tunk végre, így azok 
abszolút ér téke n e m irányadó, de az év fo lyamán mutatkozó változás, a 
haladás tendenciája már összevethető más tényezők állapotával. 

A légnyomás ér tékei az őszi és a téli hónapokban imagasabbak, tavasz-
szal és nyáron alacsonyabbak. Kivétel má jus esete, amikor a légnyomás 
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magasra ugrott, szinte rendellenesen. Ennek oka abban keresendő, hogy 
— főleg a hónap második felében — hideg sarki légtömegek érkeztek ide, 
azok okozták a magas értékeket . Mérésünk szerint Eger 1970. évi átlagos 
légnyomási értéke — a tengerszintre átszámítva — 764 mm. Az észlelés 
helyének tszf. magassága 180 m. Ebben a magasságban az érték 748 mm, 
ez 2 mm-el nagyobb csupán, min t az országos intézet által kiszámított egri 
sokévi átlag (1850—1950). 

Köztudomású, hogy a levegő relatív pára tar ta lma a hőmérséklet és a 
beáramló légtömegek nedvességtartalmának a függvénye. A magasabb 
értékek a téli hónapokban mutatkoznak, 70—80% közötti ingadozással. 
Májustól októberig általában 70% alatt maradt a relatív páratartalom. 
Különösen fel tűnő a május i alacsony érték, 57%. Ez a tapasztalat alkalmat 
ad más elemekkel való párhuzamba állításra. Ha csökken a páratartalom, 
nő a légnyomás. (L. 2. ábrát.) 

A csapadék évi összege: 884,8 mm. Ez a törzsértéknek (589 mm-nek) 
150%-a. Bizonyítja, hogy az 1970. év nagyon csapadékos esztendő volt. 
Különösen júniusban és júliusban esett sok eső, ami országszerte árvizet 
okozott. A 3 nyári hónap 92 napjából 50 volt a csapadékos, 26 zivataros. 
Ennek nemcsak a mezőgazdaságban mutatkoztak káros hatásai, hanem 
zavarta az üdülést, a strandolási is. Egyes napokon 20 m m feletti volt a 
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csapadékmennyiség, sőt aug. 18-án 44 mm esett. Ezzel szemben az őszt 
a szárazság jellemezte. Az októberi 9 mm-nyi eső 12 napra oszlott el, 
egyetlen nap sem esett kiadós eső. 

Hosszú ideig ta r to t t a hótakaró, 1969 decemberéből 16 om-es vastag 
hóréteget örökölt j anuár , amely a hó végére 1 cm-re apadt le. Február ele-
jére csak hófoltok maradtak . De a hó második felében 10 napon át esett 
a hó, a hótakaró vastagsága elérte a 18 cm-t. Márciusban folytatódott a 
tél, a hóesés, e takaró akkor érte el a maximális vastagságát, 22 cm-t, amit 
a 13—14-én érkezett délnyugati meleg szél tünte te t t el. — Év végén, 
december 6-án esett le a következő tél első hava, ez nem maradt meg. 
16-án jelentkezett ú j a b b hóesés, ami marandandóbb lett. December 25-e 
volt e hónap leghidegebb napja, fagyos, fehér karácsony, 15 cm-es hótaka-
róval. Hó alatt vár ta a Bükk a turis tákat , síelőket a téli iskolai szünet alatt. 

Felhőzet — napsütés 

Alábbi táblázatunk a felhők havi átlagát oktákban — 1/8 —, a nap-
sütést az órák számával közöljük. A két adatcsoport egymással szembe 
állítható. Természetesen a napsütéses órák számát a nappalok hossza is 
befolyásolja, ami itt n e m szerepel. 

Hónap: I. II. III. IV. V. VI. 
Felhőzet: 7,0 6,0 6,7 5,7 5,5 4,6 
Napsütés: 19,0 43,8 79,2 156,8 180,2 200,5 

Hónap: VII. VIII. IX. X. XI. XII. Évi 
Felhőzet: 4,6 4,8 4.8 4,6 6,2 6,2 5,5 (átl.) 
Napsütés: 241,1 224,8 173,7 126,7 61,4 29,9 1536,6 

(összeg) 
Törvényszerű, hogy a téli hónapokban több a borultság. Ezzel szem-

ben — a fent i okon kívül — kevesebb a napsütéses órák száma. 1970-ben 
410 óra hiányzott a több évi átlaghoz képest. Országos viszonylatban a nap-
fényta r tam ez évben 1520—1910 óra között váltakozott. Eger tehá t a keve-
sebb napfény t élvezők közé tartozott. Ezt rendkívüli borultságnak minő-
síthetjük. 

Széljárás 

A széljárás i rányának százalékos gyakoriságát az alábbi táblázatban 
közöljük er re az évre: 

Égtájak: S N W E SW SE NW NE 
Százalékos 
gyakoriság: 11 3 37 10 18 10 6 5 

Az uralkodó szélirány — változatlanul — a nyugati. Hozzá véve a délnyu-
gatit, együttesen meghalad jak az 50%-ot. Kisebb százalékkal szerepel az 
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északi s északnyugati , ebben szerepe van annak is, hogy Eger a Bükk déli-
délnyugati lábánál fekszik. Nézzünk egy összehasonlítást abból a szem-
pontból is, hogy a 3-as, vagy anná l nagyobb erősségű szél mely hónapok-
ban fordul t elő? És hányszor? 

I., II., i n . , í v . , v . , VI., VII., VIII., IX., x . , XI., XII. 

5 4 4 12 10 5 10 6 10 7 8 5 

Az erős széljárás a tavaszi és az őszi, u tána a nyár i hónapokban gyakoribb. 
Az ún. tavaszi szelek (népiesen böjt i szelek) áprilisban rendszeresen meg-
jelennek. Nem örülnek ennek a mezőgazdaságban, mert a tárolt kevés ned-
vességtartalmat is kiszívják a talajból. Az év folyamán néhány orkán is 
végigfutot t a városon, pl. április 9-én és 23-án. Ugyancsak viharos szél jött 
má jus 13-án. De legtöbb kárt te t t a július elsejei 8-as erősségi vihar, ziva-
tarra l és 26 cm-es csapadékkal párosulva. A júliusi és augusztusi zivataros 
frontátvonulások is kel lemetlenek voltak. Október- 29. és 31-én még egy 
7-es és egy 8-as erősségű orkánról kell megemlékeznünk, ezek ugyan nem 
hoztak esőt, de az előidézőjüket, a nagyon alacsony légnyomást észlel-
het tük. 

Az évszakok összefoglaló jellemzése 

Tél 

Január. Kemény december előzte meg az ú j évet. 1969 decemberének 
utolsó hete —10,0 C° alatti hideget produkált . Hótakaró borította a tájat , 
a 16 cm-es örökölt hóréteg 2-án 21 cm-re gyarapodott . A 3-as főútvonalon 
(Budapest—Gyöngyös—Miskolc) hófúvást jeleztek. E hideg periódust a 
10-én betörő erős meleg f ront megtörte. Napokon át 0 C° felett jár t a napi 
középérték. E kisebb enyhülés után, 10-én ismét hidegre fordul t az idő, 
reggelre —11,5 fokra hűlt le a levegő Egerben, ugyanakkor Putnokon —22 
fokot mértek. Majd 15-én ú j ra meleg légtömegek érkeztek, enyhülés, köd, 
ködszitálás következett. A hótakaró is eltűnt, csak foltokban maradit meg. 
3 napon át fagymentes napok következtek. A hónap második fele ismét 
hidegre fordult , de a kifejezet ten zord napok nem jelentkeztek. — A 22 
csapadékos és nagyon borult idő megakadályozta az erős kisugárzást. 
Persze, ez azzal járt , hogy a napsütés is elmaradt. Csupán a síelők számára 
vált alkalmassá az idő, mert a Bükkben megmaradt a hótakaró. 

Február. Télies, de változékony időjárás jellemezte. Roppant élénk 
volt a fronttevékenység. 17 különböző frontbelépést jegyeztek fel e hónap-
ban. A hó első felében a mésékeltövi-tengeri, a második felében száraz-
földi légtömegek mutatkoztak erősebben. így lett a hó első fele enyhébb, 
a második szakasz hidegebb. Nevezetesen: 5-ig erősödött a hideg, 4-én a 
min imum elérte a —10,0 fokot, ami még zord napot jelentett . Az 5-én 
betört enyhe, óceániikus légtömeg megváltoztat ta az időjárás jellegét. 6-ra 
közel 10 C°-ot ért el a felmelegedés. A fagyos napok között 1—2 fagymen-
tes is előfordult. Míg a Dunántúlról hófúvásokat jelentettek, itt ezt nem 
tapasztaltuk, sőt 12 napon át a hótakaró csak foltokban marad t meg. De 
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18-tól az egymást követő hideg f ron tok ismét téli, de inkább fagyos napo-
kat eredményeztek. 18-án mérték it t a havi absz. minimumot: —11,0 C°-ot. 
A hónap végéig szinte naponként esett a hó, s 18 cm-re növekedett a vas-
tagsága. Visszatekintve febr. 2-ra, Gyertyaszentelőre, amikor it t borús, 
párás, hideg idő járt , n e m vált be a napsütést említő népi regula, ,,a medve 
nem látta meg az á rnyékát" , s a tél mégis hosszúra nyúlt . A meteorológu-
sok véleménye szerint a szabály nem mindig, csak az esetek többségében 
érvényesül. 

Összegezve: ez a tél nem volt szigorú, az enyhébb és a hidegebb sza-
kaszok váltogatták egymást. Kevés napfény, de sok csapadék jellemezte 
az időszakot. Az 50 hótakarós napnak a síelők örültek. 

Tavasz 

Márciusra is á tnyú l t a télies időjárás. Nem hozott enyhülést a meteo-
rológiai tavasz kezdete. Sőt 2-ra az év legzordabb reggelére v i r radt Eger. 
hiszen ekkor észlelték az év legalacsonyabb hőmérsékletét : —12,8 fokot. 
A radiációs min imum —17 C° fok. Ezt követően napokon át esett a hó, 
vastagsága 22 om-re halmozódott. Mit írt ezen napokról a szakmeteoroló-
gus? „Észak-Európában, főleg a Szovjetunió európai területén tovább tart 
a télies idő. Észak felől hideg áramlik a Kárpátok medencéje felé. Prog-
nózis: havazás, havas eső." Hó födte vidékünket is. A 16 téli, 1 fagyos, 1 
zord nap télies hangula tot keltett. Csak a csillagászati tavasz érkezése után 
enyhül t meg az időjárás. Pontosan 21-én haladta meg a napi max imum a 
10 fokot. A harmadik dekádban kivétel nélkül mérsékeltövi-óceáni lég-
áramlások érkeztek, ez a hirtelen enyhülésben meg is mutatkozott . Borús, 
csapadékos volt a hónap, az átlagnál a napsütés is kevesebb volt 60 órával. 

Április szeszélyes hónap volt, mint általában. 1-én egy sarki-tengeri 
hideg f ront tör t be hazánkba, ez Egerben is szélvihart, sőt zivatart ered-
ményezett , nagy volt a hőmérséklet i visszaesés napokon át, amit bő csa-
padékhullás kísért. Felragyogott a r i tka tavaszi tünemény, a szivárvány. 
Változatosság kedvéér t 4-én 5-ös erősségű széllel hóvihar tört be, egy cik-
lon vonult el fölöt tünk. Hólepel borí tot ta a Bükköt. Csak 7-én szűntek meg 
a reggeli fagyok. Az á tmenet i lehűlés után, a 7—8-án érkező meleg áram-
lások enyhítő ha tására előbb fokozatosan, m a j d 17-én hirtelen nagyobb 
felmelegedés következett . 20 C° fölötti, maximumok is előfordultak. Mivel 
a hideg és meleg periódusok kiegyenlí tet ték egymást, a havi hőmérsékleti 
középérték megfelel t a sok évi át lagnak. Ez volt a jellemző hazánk keleti 
felére is, míg a nyugat i országrészben ez az ér ték a sok évi átlag alatt 
maradt . A napsütéses órák száma ekkor is kisebb hiánnyal zárult. 

Május. Csökkent a front tevékenység, a hőmérsékleti görbe játéka is 
nyugodtabb volt. Megemlíthető, hogy 22-én egy sarki- tengeri betörés érke-
zett, ami visszavetette a felmelegedést. 23-ra 10 C° alá esett a középhőmér-
séklet. De az egész havi hőmérséklet i középérték (15,1 C°) megközelítette 
a sok évi átlagot, a t tó l 1 fokkal marad t le. A hőmérő higanyszála nem esett 
a fagypont alá, csupán a ta la j men tén volt az első napokban enyhe lehűlés, 
fagypont körüli hőmérséklet . A hó folyamán a napi maximum többször 
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elérte a 20 fokot, de „nyári nap"-ot egyszer sem észleltek. A strandoláshoz 
is hiányzott a kellő napfény. Az átlagból 60 óra hiányzott most is. Tehát 
az évi kiesés tovább növekedett . Bár a csapadék mennyisége 4 mm-el el-
maradt a törzsértéktől, ennek ellenére a hónap nedves jellegű volt. A fel-
hőzet 5,5 átlagot mutatot t , sok volt a harmatos reggel. Igaz, e hónap alatt 
17 csapadékos nap akadt, ké t alkalommal zivatar is jelentkezett . 

Összefoglalva: a kései kitavaszodás -miatt e lmaradtak a mezőgazdasági 
munkákkal . Később virágoztak a gyümölcsfák, de nem volt fagy, a te rmést 
ekkor nem érte károsodás. Mivel a tél elhúzódott, a márciusi kimaradt 
meleget nem pótolhatta április és május alig átlagot mutató hőmennyisége. 
Egert máskor annyi ra jellemző nyárias meleg nem érkezett meg má jus 
közepére. 

Nyár 

Június. Ami szinte szabályszerű, június 2-án ismét jelentkezett egy 
sarki légtömeg, létre is hozta a szokásos június eleji hőmérsékleti csökke-
nést. Ezzel szemben 9-én egy szubtrópusi-tengeri légtömeg érkezett, ami 
teljesen megváltoztatta az időjárás jellegét. 

Az időjárást tekintve e hónapot három szakaszra kell osztani: esős-
hűvös, száraz-meleg, esős-melegre. Az első időszak 12-ig ter jedt . Szinte 
naponta volt több-kevesebb eső, sokszor zivatarral. A Tiszántúlra ekkor 
zúdult az árvíz. 13-tól 22-ig következett a meleg, napsütéses szakasz. Csak 
a 17-i á tmenet i zivatar szakította meg a kellemes nyári időt. 21. és 23-án 
hőségnapra v i r radt Eger. It t 21-én, Budapesten 22-én mér ték e hó legmaga-
sabb napi átlagát, ami itt 26,2 fokot te t t ki. A hónap utolsó hetében a m e -
leg tovább tartott , 25—30 C° {közötti napi maximummal , ehhez záporesők, 
zivatarok járul tak. A csapadék mennyisége júniusban 25 mm-el megha-
ladta az átlagot. Eger abba az átmeneti zónába esett, mely ekkor elválasz-
totta a nyugati szárazabb s a keleti csapadékosabb területet . A napsütéses 
órák száma elérte a 200-at, de így is hiányzott 50 óra a sok évi átlagból. 
— A szőlő rendszerint június első felében virágzik. Az időjárás ehhez nem 
kedvezett, sőt a peronoszpóra ellen többször meg kellett ismételni a per -
metezést. 

Július. Változékony, szeles, csapadékos volt e hónap. Az időjárás jel-
lege szinte pentádok szerint változott: meleg, hűvös, esős hetek váltogatták 
egymást. Ez számokban kifejezve azt jelentette, olykor 20 C° alatt, más-
kor 20—25 C° között, sőt 25 C° felett jár t felváltva a középhőmérséklet . 
A havi középérték (21,0 C°) megfelelt a sok évi át lagnak. Elsejétől kezdve 
a napi max imum szinte egyenletesen emelkedett, ma jd 11-e és 16-a között 
elérte vagy megközelítette a 30 fokot. 13-ra esett az -évi absz. m a x i m u m : 
31,4 C°. Kettévágta a hónapot a 15-i változás, egy hidegfront-betörés. 
A déli leolvasáskor még 30 fokot észleltek, de az esti méréskor m á r csak 
15 fokot jegyezhettek fel. Mit ír erről az Időjárási Napijelentés? „Közép-
Európa térségébe előbb északnyugati, m a j d északi széllel igen hűvös óceáni 
levegő érkezett, ez sok helyen zivatart váltott ki s lehűlést okozott, . . . a 
nap fo lyamán szélsőségesen nagy időjárási el lentétek alakultak k i . . ." 
Egerben folytonosan nyugati széllel 5 napon át esett az eső — k i s e b b meg-
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szakításokkal. 18. és 20-án 5- és 6-os erősségű vihar fu to t t át a térségen, 
ami a gyümölcsösökben és a még lábon álló kalászosokban kár t is tett. 
A feljegyzések említik, hogy 9-én Bátor községben 89 mm-es maximális 
csapadék esett. Egerben 10-én volt nagyobb esőzés, a mennyisége 29 mm-t 
tet t ki. — A napfényes órák száma 240, ami csupán 50-el marad t el a vár -
hatónál. 

Augusztus. Folytatódott a borult , csapadékos időjárás. A hőmérsék-
leti középérték 20,0 fok, a törzsértékből 0,3 fok hiányzott csupán. A 17 
csapadékos, ebből 10 zivataros nap miatt a strandolok nem élvezhették 
a nyaralást . Egyetlen hőségnap 1-én adódott. Mellette a hónap első felé-
ben több nyári napot jegyeztek fel, ezek azonban esőzésekkel, zivatarok-
kal tarkí tot tak. 6-a 25 mm-es csapadékmennyiséget hozott, jégesővel páro-
sulva. A jégeső 9-én megismétlődött , ez kárt is tet t a szőlőben. Augusztus 
második felében már csak hideg légtömegek érkeztek, a hőmérsékleti görbe 
lefelé haj lot t . Egerben, de megyeszerte emlékezetes marad a 18-i felhő-
szakadás: 44 mm eső zúdul t a városra, a környékre hasonlóan. A tűzoltó-
ság egész éjjel riadókészültségben volt. Kilenc helyre kellett kivonulniok, 
ahol lakásokat, üzemeket kellett menten i a vízbetöréstől. Legsúlyosabb 
volt a helyzet az eger-felnémeti cementlap-üzemben, ahol az Eged-hegy 
oldaláról lezúduló víz elárasztotta az üzem belső területét s a lakótelepet. 
Az üzem mélyen fekvő udvarán 2 m magasan állt az árvíz. — A városban 
a csatornahálózat nem győzte elvezetni a csapadékot, az utcán hömpöly-
gött az ár. Komoly károkat szenvedtek a szőlőgazdaságok is. A teraszosan 
művelt területeken a peremköveket s nyomában a termőtala j t is magával 
sodorta a rohanó áradat. Több helyen beázott a telefonkábel is a városban. 
A megye területén megárad t a Tarna, Tarnóca, a Bene-patak s a Laskó-
patak, Eger és Füzesabony között egy 150 m-es szakaszon a vasúti töltést 
átlépte a Maklár felől érkezet t áradás. Kerecsend közelében, a 3-as főút -
vonalon az autókerekeket ellepte a víz. Ez kis ízelítő volt a Tiszántúlt érő 
károsodásból. 

A nyara t ingadozó hőmérséklet járás, sűrű és bőséges csapadékhullás, 
zivataros frontbetörések jellemezték. A nyá r eleji árvíz még elkerülte vidé-
künket, de az augusztusi sok eső már belvizeket, helyi károkat okozott. 
Nem volt zavartalan az üdülés, strandolás, a napfényta r tamban is hiányok 
mutatkoztak. 

Ösz 

Szeptember. Kellemes őszi hónap. A nappali felmelegedés megköze-
lítette, vagy meghaladta a 20 fokot az első dekád alatt. A 8-i szubtrópusi 
melegáramlás hatására 9-e és 12-e között a napi max imum túl is lépte 
a 20 fokot, sőt elérte a 25 fokot , ami „nyár i napnak" felelt meg. 12 nap 
alatt egy esetben esett az eső, mindössze 1,4 mm. Az időjárás tehát szá-
razra fordult , ami még kedvezet t a szőlőnek, a tengeri betakarí tásának, 
nem utolsósorban a s t randolásnak és a turisztikának. Csak 13-án változott 
meg az idő, mérsékeltövi-tengeri , hűvös, párás légtömegek érkezteik a 
Kárpát-medence fölé. Egerben a régen nem észlelt zivatar kíséretében 
8 mm-nyi csapadék hullott, ami fe l is f r iss í te t te a határt . 19-ig változékony 
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maradt az időjárás, párával, felhősödéssel, de mérhető csapadék nélkül. 
Majd 22-én sarki-szárazföldi levegő érkezett a térségünkbe (23-án a csilla-
gászati ősz kezdete), ez véget vetett a nyárias időjárásnak. Lassan csökkent 
a napi középhőmérséklet. Megszűntek a harmatos reggelek, 24-től naponta 
ta lajmenti fagyot jeleztek, amihez hozzátartozott a dér is. Sajnos, a f agy 
elérte a szőlőtőkék alsó leveleit, azok részben megfagytak, elszáradtak. 
Ezekben megszűnt az asszimiláció, a cukorképződés. — A hónap középhő-
mérséklete (15,2 C°) alig 1 fokkal maradt el a törzsértéktől. A felhős és 
borult nappalok mennyisége felülmúlta a derül tekét ; a napfényes órák 
száma is kevesebb lett a kívántnál. 

Október. Száraz, kissé hűvös hónap. 5-én egy szubtrópusi, 14-én egy 
sarki hideg betörés idézte elő a grafikon ellentétes i rányú mozgását. — 
A hó első felében 10 fok felett , aztán 10 fok alatti napi középértékek vol-
tak a jellemzőek. A havi középérték (9,5 C°) itt is 1 fokkal maradt el a 
törzsértéktől. Az első héten még esett alig mérhe tő csapadék, de 9. és 20-a 
között semmi. Ez az időjárás csupán a szüreteléshez, valamint a kukorica 
és a cukorrépa betakar í tásának kedvezett, de megnehezítet te az őszi szán-
tást. — 11-én érte el a nappali felmelegedés a tetőpontot, 25 C° volt ez 
a maximum, ami ,,nyári napnak" felelt meg. Ennél magasabb ér tékeket 
csak Kalocsán és Székesfehérvárott észleltek, de az északi hegyvidéken 
sehol. 16-án mér ték 2 m magasságban az első fagyot. 18-ára már —5,6 
fokra hűlt a reggeli levegő. — Most már meg is vonhat juk a szőlőtermés 
mérlegét. Sem a mennyiség, sem a minőség nem elégítette ki a termelőket. 
Vajon ennek egyedül az időjárás volt az oka? A -kevesebb termést több 
körülmény befolyásolta. De elsősorban mégis az időjárást okolják. Tavasz-
szal 2—3 héttel később fakadtak a rügyek. E késést sem tudta behozni. 
Júl iusban és augusztusban 300 mm-nél több eső esett, a törzsérték há rom-
szorosa. Nehezebben lehetett a gombabetegségek ellen vékedezni. Az eső-
ben átázott ta la jon a mezőgazdasági gépek nehezen közlekedhettek. Már -
pedig a termelőszövetkezetek gépesítési szintjét — növényvédelmi vona t -
kozásban is — egy átlagos időjáráshoz tervezték. Ezeknek a következ-
ménye, hogy megyeszerte kevesebb lett a szőlőtermés. Heves megyében 
100 000 q-val kevesebb szőlőt szüretelhettek a sok évi átlagnál. Október 
elején arra vártak, hogy a napfény legalább a cukorfokon segít. De mivel 
a ta la jmenti fagyok leperzselték a leveleket, ez a remény is szertefoszlott. 
Megszűnt a vegetáció. Az önköltséget drágította a sok esőzés miatt szük-
séges gyakori permetezés is. 

Novemberben ú j ra megindult a fronttevékenység. A hónap alatt 13 
különböző tulajdonságú légtömeg érkezett, többségben az első dekád alat t . 
Kiemelhet jük a következőket: 1-én egy szubtrópusi-tengeri betörés ha t á -
sára 12 C° fölé emelkedett e napon az átlagos érték. 6-án egy sarki hideg-
áramlás egyelőre véget vetet t a melegnek. De a 9—12-én megjelenő meleg 
légtömegek ú jabb hőemelkedést hoztak létre. — A Meteorológiai Intézet 
havi jelentése — az országos viszonyokat tekintve — soík jót mond e hó-
napról. Kezdjük a havi átlagos hőmérséklettel, mely általában 2—3 fokkal 
felülmúlta a törzsértékeket. Eger is ezek közé tartozik. Itt e hó hőmérsék-
leti középértéke 6,9 C°, az átlagnál 2,6 fokkal magasabb. Az országos je len-
tés a napfényről is azt ál lapít ja meg, hogy helyenként 22 órával meg-
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haladta az átlagot. E tek in te tben viszont Eger lemaradt . 30 óra még mindig 
hiányzott a várt mennyiségből. Nem úgy a Kékestetőn, ahol bőven meg-
haladta a sok évi átlagot. — Egri és bükk i viszonylatban a hónap első fele 
kedvezett a turiszt ikának. 5 napon át 15—18 fokos meleg volt a nappali 
levegő. Két héten belül egyszer sem volt kiadós eső. (Mindössze 1 téli és 
6 fagyos napot észleltek az időszakban.) A hónap második fele csapadé-
kosra fordult . Megjelent a köd és a dér. A 60 m m - t meghaladó csapadék 
s a még kialakult 5—6 fokos meleg elősegítette az őszi vetések csírázását. 
Hóesés nem fordult elő. 

Enyhe és száraz volt az ősz. Kedvezet t a te rmények beérésének és be-
takarításnak, valamint a turiszt ikának. A november végi kiadós esőzés 
sokat segített az őszi vetés fejlődésében. 

December. Országszerte hűvös, csapadékos időjárás uralkodott . A 24 
fagyos nap még nem je lente t t kifejezet t telet, bár közben 1 zord nap is 
akadt. A kora délutáni órákban mindig felmelegedett a hőmérséklet 0 fok 
fölé. A reggeli fagy 5-e u t á n rendszeressé vált, a hóesés csak 16-án jelent-
kezett. Majd fokozódott a hideg. Karácsonyra, 25-re a reggeli hőmérséklet 
—11,6 fokra hűlt, ez volt egyben a havi abszolút alacsony hőmérsékleti 
érték is, szinte országszerte. A hóréteg 15 cm-re gyarapodott . Arn 28-án 
megjelent egy meleg f ron t , a havazást eső váltotta fél. A csapadék havi 
összege a sok évi átlag 200%-át tet te ki, ez nagy gazdasági é r téke t jelen-
tett, hiszen az alig fagyos talajba be is szivároghatott . 

A napsütéses órák száma alig 30 órát tet t ki, ez igen kevésnek bizo-
nyult. 

Az időjárás évi összegezése 

A meteorológiai ku t a tó számára érdekes esztendő volt. A számvetés-
ben előkelő helyre kerül t a napfénymennyiség értékelése. Az egész or-
szágra, így Egerre is jellemző az 1970-es év napfényhiánya. Országos vi-
szonylatban 110—490 óra hiányzott, itt 410-zel volt kevesebb. Ezt leginkább 
a strandolok érezték, de a gyümölcstermés minősége is hiányolta. 

Az évi középhőmérséklet 10,0 fokot tett ki, pontosan annyit , mint 
1969-ben. A hiány 0,1 C°. Ennek el lenére különbség mutatkozik a két év 
között: 1969-ben 51,2 folk, 1970-ben csak 43,0 fok volt az absz. évi hőinga-
dozás. A hőmérsékle t járás t tekintve 1970 kiegyensúlyozott esztendő volt. 
E tekintetben a hónapok sem cseréltek szerepet. Talán megemlíthető, hogy 
március a szokásosnál hidegebb, november pedig melegebb volt. Az évi 
legmelegebb és leghidegebb napok az országos viszonyoknak megfelelő 
időben mutatkoztak. 

Túlságosan csapadékos volt az év, de különösen a nyár. Ez a mező-
gazdasági munkák időben való elvégzését sokszor károsan befolyásolta. — 
Eger nem nevezhető szeles városnak. 7-es és 8-as erősségű orkán egy-egy 
napon, októberben és november fordul t elő, amikor a nyugati szelek is fel-
erősödtek. Máskor az ettől gyengébb viharos szelek zivatarokkal párosul-
tak. Ritkák az északi és északkeleti szelek. 

Kiemelhető még, hogy az időjárás hát rányosan érintet te a szőlő meny-
nyiségi és minőségi fej lődését . Nem kedvezet t a strandolásnak. m e r t kevés 
volt a napfény, de annál jobban megfelel t a turisztikának. 
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A grafikonokat Pozder Péter rajzolta. 

DIE WITTERUNG IN EGER IM JAHRE 1970 

Dr. Zétényi Endre und Strbák István 

Eg,e>r liegt unter 48 Grad nördlicher Breite und unter 20,5 Grad östlicher 
Länge, also um die Mitte der Zone von westlichen Winden, fern auch von den 
Meeren. Es prägtsich auch darin aus, dass sein Klima einen kontinentalen Charak-
ter hat. Seine jährliche mittelmässige Wärmefluktuat ion ist jedes Jahr grösser 
als 20 Grad, im Jahre 1970 ist sie 22,3 Grad. Das Klima war in Hinsicht seiner 
jährlichen Verteilung ausgeglichen. Die Jahressumme der Sonnenbestrahlung be-
steht aus 1536 Stunden, um 400 weniger als der Durchschnitt von vielen Jahren. 
In der Niederschlagsmenge erzeigte sich Überfluss, ihre Jahresmenge 884 mm, 
um 300 ist sie mehr als der Durchschnitt . 

Es war auch andere Unregelmässigkeit. Das Winterwetter zog sich auch bis 
die Mitte von März aus, die Schneedecke bedeckte zwei Wochen lange die Land-
schaft. Es frühl ingte spät. Die drei Sommermonate waren zu regnerisch, mit viel 
Gewittern. Die Herbstmonate erwiesen sich fü r angenehmer, September hat te 
besoruders mehr Sonnenschein, so konnte sich das Baden am Strand auch bis 
diese Zeit hinüberziehen. Das Winterwetter ist um die Mitte Dezember angekom-
men, seigt dieser Zeit erzeigte sich auch die Schneedecke dauernd und es war 
für das Skilaufen im Bükk-Gebirge günstig. 
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A meteorológiai állomás tengerszint feletti magassága 173 m 
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77 7,0 + 1 , 5 72,3 22 13 30 — 267 + 5 5 , 6 E 24,6 19,0 —46,0 
74 6,0 + 1 , 0 46,4 18 13 20 — 125 + 1 6 , 0 W 32,0 43,8 —42,0 
70 6,7 + 2 , 3 51,8 16 7 14 — 152 + 1 7 , 8 S W 24,7 79,2 —76,0 
76 5,7 + 1 , 1 64,5 17 1 1 2 141 + 18,8 W 41,7 156,8 —11,0 
57 5,5 + 1,2 61,5 17 — — 2 90 - 4 , 5 W 38,3 180,2 —55,0 
72 4,6 + 0 , 9 96,8 19 — — 11 132 + 2 3 , 2 W 36,9 200,5 —13,0 
65 4,6 + 0 , 9 150,6 14 — — 16 255 + 9 1 , 6 W 42,5 241,1 — 2 8 , 0 
65 4,8 +0,1 164,1 17 — — 9 283 +106 ,1 W 41,3 224,9 —32,0 
64 4,8 + 1,3 23,3 8 — — 2 48 —24,7 W 51,3 173,7 —49,0 
65 4,6 + 1,4 9,3 12 — — — 18 —24,7 W 46,5 126,7 —30,0 
75 6,2 +0,6 62,3 14 — — — 118 + 9 , 6 W 35,1 61,4 —13,0 
80 6,2 + 1 , 4 81,9 23 13 13 — 207 + 4 1 , 1 W 34,4 29,9 —22,0 

70 5,6 + 1,0 884,8 197 47 78 42 153 +296 ,2 W 37 1536,6 —410,0 
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AZ ELEKTROMOSSÁGTAN NÉHÁNY IDEOLÓGIAI 
PROBLÉMÁJA 

SZABÓ LAJOS 

(Közlésre érkezett: 1971. október 29.) 

Az ideológiában az anyag, az energia és ezek kapcsolatának vizsgálata 
az egyik legfontosabb kérdés. Az elektromosság terüle tén is csupán ezeket 
vizsgáljuk meg röviden. 

A köznapi életben az áthatolhatat lanságot t ek in t jük az anyag leg-
lényegesebb tulajdonságának. A fizikában az anyag lényeges, elválasztha-
tatlan tula jdonságának pedig a tömeget, energiát, impulzust, impulzus-
momentumot ta r t juk . Ezek az anyag minden fokán szükségszerűen fel lép-
nek. A relativitás elmélete szerint a tömeg és az energia arányosak egy-
mással, s e kettő megmaradását egyetlen függet len tételben t a r t j u k szá-
mon (W = mc2). Azokat a jelenségeket, amelyekben csak e négyféle tu la j -
donság játszik szerepet, mechanikai jelenségeknek nevezzük. 

A modern fizikai kutatások alapján beszélünk azonban akkor is 
anyagról, amikor az az áthatolhatat lanságnak nyomát sem muta t ja . Ilyen 
anyag az elektromágneses tér, a fizikai mező [1], 

Az a kérdés vetődik fel, miér t tek in the t jük ezt is anyagnak? Gondol-
ha tnánk arra is, hogy az elektromágneses tér is csupán egyik elválasztha-
tat lan tulajdonsága az á thatolhata t lan anyagnak. Amikor ezzel szemben 
azt állí t juk, hogy az elektromágneses tér maga is önállóan létező anyag, 
vagyis az anyagnak egy más megjelenési formája , akkor meg kell vizs-
gálnunk, milyen ú j sajátos tulajdonságokkal rendelkezik ez az ú j anyag, 
milyen kapcsolatban van más anyaggal, meg vannak-e az anyagra már 
eddig elválaszthatat lannak fel ismert tulajdonságai, hogyan alakul át az 
energia, milyen kapcsolatban van a tömeggel. 

Az elektromosság fogalmai a XVII. és XVIII. században a lakul tak ki, 
amikor már a mechanikában sok ismeretanyag gyűlt össze. Ezért az elektro-
mos térerősség fogalma a mechanikából már jól ismert erőfogalomból, az 
elektromos töltésé pedig a tömeg analógiájára keletkezett . Az elektromos 
töltés őse az elektromos „f luidum", amiből Coulomb törvényét maga is jó-
részt a Newton-féle tömegvonzási törvény alapján ismerte fel. A jelenlevő 
pozitív és negatív töltések összegét mindig ál landónak talál juk és a köl-
csönhatásukból töltés nem keletkezik. Az elektromos töltések elválaszt-
hatók [2]. 
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Hasonlóan tö r t én t a mágneses fogalmak alakulása is. I t t azonban töl-
tés csak póluspárok f o r m á j á b a n jelentkezik. 

Az elektromos és mágneses jelenségek t ehá t az anyag mechanikai 
tula jdonságaihoz képes t már ú j tu la jdonságok. De milyen kapcsolatban áll 
a t é re rő más anyaggal? 

Az elektromos térerősséget (3-dimenziós vektort) az á thatolhata t lan , 
anyagtó l mentes t é r b e n elhelyezet t egységnyi pontszerű töl tésre gyakorolt 
e rőhatás méri : 

E = E (r, t) (1) 

a he ly és idő függvénye . 

A kis k i t e r j edésű (pontszerű) e töl tésre gyakorol t e lektrosztat ikus 
erő: 

F = e • E (2) 

Ügy kell felfogni, hogy a tö l tésre i t t nem más töltés (a te re t keltő töltés) 
hat, hanem maga a tér gyakorol rá erőhatást . A térnek tehá t objekt ív 
real i tása, energiahordozó tu la jdonsága van (közelhatás). 

Az elektromos té r á t h a t j a az anyagi tes teket is. Ezek a testek az 
e lektromos e rő té rben viselkedésük a lapján lehetnek vezetők, d ie lekt r iku-
mok, vagy szigetelők. A veze tőkben a térerősség hatására a töltések ára-
molnak . Az áramerősség kapcsola tban van az elektromos térerősséggel: 
j = oE. Die lek t r ikumokban a külső tér e lektromos dipólusokat (negatív 
és pozit ív töl téspárokat) indukál . A d ipólmomentumok (M = e • 1) vektor i -
lag összegezendők. Az anyag té r fogategységében levő d ipólmomentumok 
e redő jé t a die lektromos polarizáció vek to rának nevezzük (P). Mivel P 4rr 
szeresének dimenziója megegyezik E dimenziójával , összegüknek fizikai 
je lentése is van : 

D = E + 4.-t P (3), 

ahol D a d ie lektromos eltolás i smer t vektora. 
A polarizáció arányos a térerővel , így ideális esetben 

i H <4)-
az anyagra je l lemző állandó (szuszceptibilitás). 

A dielektromos eltolás vek to rá ra és a térerősségre is fenná l l az a rá -
nyosság: 

— = e (5) 
E 

és i t t e a d ie lektromos ál landó. 
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Az elektromos jelenségeket tehát még a fenti mennyiségekkel is leírhat-

Hasonlóan kapjuk a mágneses jelenségekre is a megfelelő mennyisé-
geket. 

Az elektromágneses tér is kölcsönhatásba lép más anyagi testtel (ve-
zetőkkel, szigetelőkkel). így a testekben elektromos és mágneses töltések 
jöhetnek létre. De az elektromágneses tér is megváltoztatja állapotát, ha 
más anyagi testtel lép kölcsönhatásba. Ekkor mindkét állapothatározója: 
elektromos és mágneses térerőssége megváltozik. Innen ered az, hogy a 
térerősség látszólag valamely — az anyagi test minőségére jellemző — 
számmal (az f diélektromos állandóval, ill. ju mágneses permeabilitással) 
szorzódik. Az anyagi testekben az elektromágneses tér hatására elmozdul-
hatnak a töltések — elektromos áram folyik — s ennek nagyságát az 
anyagi minőségre jellemző érték, az elektromos vezetőképesség határozza 
meg (de a mágneses dipólusok is elmozdulhatnak, és ennek erőssége a 
mágneses vezetőképességtől függ). Azok az anyagok, amelyekben a töl-
tések igen kicsiny elektromos térerő hatására is igen nagy utat tehetnek 
meg, a vezetők. Ha az anyagban a térerősség hatására a töltések nem moz-
dulnak el, akkor azok tökéletes szigetelők. Amennyiben a töltéseik szét-
válnak és ezek elmozdulnak, de a kölcsönhatás megszűnése után helyükre 
visszatérnek, akkor ezek dielektrikumok. Ha a kölcsönhatás megszűnése 
után a töltések nem térnek vissza eredeti helyükre, akkor elektrétekről 
beszélünk. (Itt párhuzamot látunk a deformálható testekkel.) Ha pedig 
a töltések a testben minden külső elektromágneses térrel való kölcsön-
hatás nélkül is távolodni igyekeznek, akkor ezek a plazmák. 

Az elektromágneses tér is rendelkezik az áthatolhatatlan anyagnak 
a következő elválaszthatatlan tulajdonságaival: az elektromágneses tér 
energiasűrűsége: 

juk [3], 

w 
tömege: m = 

impulzusa: mc S 
c 
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impu lzusmomentuma: azonos a mechanikáéva l : 

N = J (r x g) dv , ahol S = ^ ( E t H ) 

S a Poynt ing vek tor [4], 

Az elektromágneses t é r n e k azon tu la jdonsága mellet t , hogy az elektro-
mos és mágneses te rekre hat , s hogy benne tömeg, energ iaáram, impulzus, 
impulzusmomentum van, még olyan tu la jdonsággal is rendelkezik, hogy 
az időben változó elektromos és mágneses t é r e lválaszthatat lan egymástól. 
Az időben változó e lekt romos és mágneses té r kölcsönösen felépít ik egy-
más t [5]. 

Maxwell foglal ta egyenle tbe az e lektromágneses te re t jellemző m e n y -
nyiségek közötti összefüggéseket , amelyek a tér ál lapotváltozásait is meg-
ad ják . 

Ezek közül csupán az energiaá ta lakulás t vizsgáljuk meg. Maxwell I. 
és II. egyenlete: 

, rot E = ^ ^ (7) 
a t 

rot H = j + (8) 
f)t 

az elsőt H-val, a másodikat E-ve l szorozva és kivonva egymásból : 

H rot E - E rot H = — H — - E - D - E j 
dt dt 

f igyelembe véve, hogy: 

H rot E - E rot H = div ( E x H ) , ezért 

div (E x H ) = — H — - E — - E j 
dt dt 

és ez tetszés szer int i zárt fe lü le t te l határol t t é r fogat ra in tegrá lva : 

j 'div (E x H ) dv = — j j E - ~ J d v - J E j d v 

v v v 

Gauss tétele szer in t : 

J div (E x H) dv = ^ ( E x H ) dF 
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Az egyenle te t rendezve: 

dt 
j (fi H2 + fi E2) dv - J Ej dv + (j) (E x H) dF 

F 

Ez az e lekt rodinamika energia té te le (Poynting-tótele) . Ahol 

( E x H ) d F = S 

a Poyn t ing vektor, az energia á ramlásának sűrűsége. 

Ál ta lánosan: 

wdv = J w j dv + (£ S d F [3J . 

V V 

Ohm tö rvényének di f ferenciá l is a l ak ja szerint j = o E. Ha beveze t jük az 
idegen t é re rő t is (elektromotoros erő vektora), ami a té r re l egyező vagy 
el lentétes i r ányú lehet : 

j = < r ( E + E i ) 

az á ramsűrűségge l szorozva és rendezve : 

i2 

-— = Ej + Eij ebből 
a 

j2 
Ej = - E j ezt az egyenle tbe í rva: 

a 

v 

Ál ta lánosan tehá t : 

J ( ^ H 2 + e E 2 ) d v = | J ^ d v - J ^ E i j d v + ^ ( E x H ) d F 

A c 
dt 

j wdv =J>Wjdv — J^Wjjdv + ( j ) S n dF [5] 

Vagyis az e lekt romágneses t é r energiavál tozása egyenlő az idő és t é r f o g a t -
egységre vonatkozta to t t Joule-hővel , az idegen té rerő legyőzésére ford í to t t 
energ iáva l és a V té r foga to t határoló F fe lüle ten tör ténő e lekt romágneses 
kisugárzással [6], 

A megmaradás i t é te leke t vizsgálva azt tapaszta l juk, hogy az e lekt ro-
mágneses t é r rendelkezik mindazokkal az e lválaszthata t lan t u l a j donsá-
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gokkal, amelyek bánmely mechanikai rendszernek sa já t ja i . Mivel azonban 
más tu la jdonságai is vannak , mint az á tha to lha ta t lan anyagnak, ezért az 
e lektromágneses teret az á tha to lha ta t lan anyagétól különböző megjelenési 
fo rmának kell t ek in tenünk. Az anyag a két megjelenési f o r m á j á n a k köl-
csönhatása kapcsán az á tha to lha ta t lan anyag és az elektromágneses t é r 
között energia- impulzus — és impulzusmomentum — csere lehetséges. 
Ezeket a kölcsönhatásokat szigorúan érvényes mérlegegyenle tek jellemzik. 
Amennyi t veszít az egyik megjelenési fo rmában levő materiál is test a 
vizsgált mennyiségéből , anny i t nyer a másik és viszont. A megmaradási 
té telek szempont jából a köznapi é r te lemben vet t anyag és a fizikai tér 
szükségszerűen egyenrangúan viselkedik. Ugyanis bá rmely par tner sze-
repét f igye lmen kívül hagyva, már nem is beszélhetnénk megmaradásról . 
Az elektromágneses t é r t ehá t energiafelvevő, szállító és éppen olyan 
reali tása van, mint az e lekt romos tö l téseknek [7]. 

A modern fizika napró l nap ra több és szorosabb kapcsolatot talál az 
erőtér, energia és t ehe te t len tömeg, a más megjelenési f o r m á j ú anyagok 
között. Ez pedig a világ anyagi egységének tudományos, gyakorlat i bizo-
nyí tékául is szolgál. Az erőterek fizikai real i tásként való ér telmezését 
b izonyí t ják az elemi részecskék és a különböző erőterek kapcsolatának 
ú j a b b megismerése is. Nincs á thágha ta t lan minőségi különbség az erő-
terek és a korpuszkulák között, mer t a korpuszkulák sugárzó energiává 
a lakulha tnak és viszont. Dirac angol f iz ikus (1931) nyomán Anderson 
(1932) amer ika i f izikus ál ta l fe l fedezet t pozitron egy elektronnal talál-
kozva, fo tonokká sugárzódik, vagyis e lektromágneses energiává alakúi 
(„pármegsemmisülés") . Ma már ismert ennek a fordí to t t jelensége is, a 
, ,párkeltés". Ezek a je lenségek nem jelentik az anyagi szubsztancia meg-
szűnését, h a n e m csupán egyik anyagi megjelenési f o rmának a másikba 
való átalakulását . A két e lektron tömegét, energiáját , impulzusát , impul-
zusmomentumát (és más megmaradó tulajdonságait) a fo lyamat nem sem-
misíti meg, a keletkező e lektromágneses sugárzás mindegyikből pontosai-
olyan és anny i mennyiséget visz magával , amennyive l az elektronok 
(pozitronok) rendelkeznek. Ugyanez a helyzet a fordí to t t i rányú folyamai-
nál is [8], 

Ez a fel ismerés adot t alapot az an t i anyag kutatásához. Ma már bizo-
nyított , hogy az anyag és ant ianyag nagy energ iá jú sugárrá alakulhat . 

Az e lektromágneses mezőnek, mint anyagnak a szerkezetében olyan 
tu la jdonságokat fedeztek fel, amelyek már nem vi lágí thatok meg a klasz-
szikus a tomizmus fogalmával . Pl. a mező a lak jában levő anyag sa já tságai 
és mozgástörvényei minőségileg lényegesen különböznek a közönséges 
„kémiai" anyagokétól , i l le tve ezek részecskéitől (atomjaitól). A közönséges 
anyag részecskéi a fénysebességnél kisebb, a körü lményektő l függő sebes-
séggel mozoghatnak, á tha to lha ta t l anok (a t é r adot t he lyén egy időben csak 
egy részecske lehet), egymástól különál lóak (diszkrétek). A mezőben vég-
bemenő fo lyamatok viszont mindig csak egyféle sebességgel (a fénysebes-
séggel) t e r jedhe tnek , a t é r adot t he lyén egyide jűen különböző mezők is 
jelen lehetnek („egymásra rakódha tnak" , szuperponálódhatnak) , és pontról 
pontra folytonosak. 
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Az elsődlegesség kérdése a töl tés-erőtér vonatkozásában is fe l lép: 
va jon a töltések kel t ik-e a teret, vagy ford í tva : a töl tések csupán a tér 
„szingulari tásai", vagyis k i tün te te t t helyek a térben. Az e lekt rodinamiká-
ban is fe lvetődhet ez a kérdés. Mivel az anyag belse jében levő megvál-
tozott elektromos és mágneses térerősséget polarizációnak, illetve induk-
ciónak nevezzük, akkor kérdés, melyik az elsődleges a másikhoz képest, 
a polarizáció az e lektromos térhez képest, vagy fordí tva, illetve az induk-
ciós vagy a mágneses t é r? 

Mivel igazoltuk, hogy az elektromágneses te rek ugyanúgy, min t a 
töltések, az anyag különböző megjelenési formái, á l ta lában együt t fo rdul -
nak elő, á ta lakulha tnak egymásba, ha tnak egymásra, így egyik sem elsőd-
leges a másikhoz képest . Vannak olyan körülmények, amikor a töltésekből 
következte tünk a terekre , s van, amikor fordí tva [7], 

E rövid fej tegetéssel a mezőelméletről csupán azt próbál tuk érzékel-
tetni, hogy a bennünke t körülvevő individuális t á rgyak az anyagi való-
ságnak nem egyedüli megjelenési formái . A különböző anyagi megjelenési 
fo rmák között a modern fizika szoros kapcsolatot talált , s ez elsősorban 
a világ anyagi egységének tudományos, gyakorlat i bizonyítékául szolgál. 
Ezek a kutatások nem az anyag fogalmát egészében, hanem az anyag 
létezési módjáról , lé t formáiról szóló fe l fogásunkat befo lyásolha t ják [9]. 
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EINIGE IDEOLOGISCHE PROBLEME DER ELEKTRIZITÄTSLEHRE 

Szabó Lajos 

Die Arbei t befass t sich hauptsächl ich mit dem Problem des e lektromagnet i -
schen Feldes, als d e m des Stoffes. Das elektromagnet ische Feld ist eine Erschei-
nungs fo rm des Stoffes , weil es in vol lem Masse auch die unveräusser l ichen Eigen-
schaf ten des chemischen Stoffes besitzt . Von dem ist es nur dadurch verschieden, 
dass es auch ande re Eigenschaf ten hat . 

Der Energieumsatz im Feldstoff wurde durch die Maxwel l ' schen Gesetze be-
schrieben. Bei unse ren Überlegungen haben wir auch die e lektromagnet ische S t rah-
lung, ents tanden be im Zusammen t r e f f en des Stoffes mit dem Antis toff , in Bet racht 
genommen. 

Die Erkenntn i s der Ersche inungsformen beim Feldstoff beweis t die s toff l iche 
Einheit der Welt. 
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AZ EGRI HO SI MINI! TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA, 
VOLT LYCEUM ÉPÜLETÉNEK BAROKK KORABELI FRESKÓI* 

DR. BASKAI ERNŐNÉ 

(Közlésre érkezett: 1971. december 22.) 

„Ma az agyagos sár miatt hat t r iumphális ökrökön jöt tem bé a vá-
rosba, keresztül a piacon. Paripáim, medve bőrrel bévont nagy bakom, s a 
kocsi há tu l já ra felkötött három szövétnekem figyelmességre ragadták az 
egrieket" — ír ja Kazinczy Ferenc 1789 októberében, amikor őexellenciájá-
nál, Eszterházy Károly püspöknél akar ta tenni udvarlását különböző iro-
dalmi alkotások kinyomtatása ügyében. A magyar nyelvművelés nagy 
apostolát olyan városkép fogadta Egerben, amely már magában hordta 
a mai barokkjellegű központ magvát, és meghatározta a török hódoltság 
után új jáépülő püspöki székhely stiláris arculatát . 

Az érseki rezidencia, a Kanonoksor palotái, Ferences, a Cisztercita és a 
Minorita templom m á r hi rdet ték az európai nagy stílus meghonosodását 
Egerben. És készen állt már 1778 óta a Lyceum épülete is, markánsan ki-
jelölve a város építészeti és kulturál is középpontját . , ,Esterházy Károly, 
Egernek utolsó püspöke, átellenben a püspöki kisded és dísztelen templom-
mal alkotá a Lyceumot, királyos költséggel, s úgy szándékozván, hogy ha 
majd ezt elvégzendi, e lhordat ja a dísztelen templomot, s ollyat állít, mely 
a Lyceum mellett méltólag foglalhasson helyet" — í r ja Kazinczy 1830-ban 
a „Szent hajdon gyöngye", a Pyrker László műve fordí tásának előszavá-
ban. Az Eszterházy által elgondolt nagyszabású dóm, amely a római barokk 
San Ágnese mintá jára épült volna átellenben a Lyceummal, nem valósult 
meg. De kijelölt helyén emelkedik az 1830-as évek óta a nemkevésbé im-
pozáns klasszicista főszékesegyház, amely a Lyceum épületével és az érseki 
palotával Magyarország egyik legszebb városi téregyüt tesét karol ja körbe. 

Egernek utolsó püspöke, Eszterházy Károly, a művészetpártolásáról 
híres Eszterházy család grófi ágának sarja, a római Collegium Germanicum 
et Hungar icum növendékeként a jezsuita nevelés mellet t magába szívta 
a művészet szeretetét és értését is. Római tartózkodása idején, a XVIII. 
század derekán befejeződtek a nagyszabású pápai építkezések. A barókk 
mint művészeti stílus már kibontakoztatta összes lehetőségét és a meg-
újhodás szükségessége nyilvánvalóvá vált. A rokokó és a barokk puri tán, 

• Az előadás elhangzott 1971. október 29-én, a Magyar Tudományos Akadémia „A hazai korai 
felvilágosodás" témakörű tudományos ülésszakán, Egerben. 
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f ranc ia változatából k i sa r jadó klasszicizmus a művészet t e rü le tén élenjáró 
országokban már megkezdte hódí tó ú t já t . 

Eszterházy Károly püspöki széke elfoglalásakor, 1761-ben, egyház-
megyé je terüle tére vonatkozólag nagyszabású építkezési programot dolgo-
zott ki, amelynek egyik központ i feladata a török idő alatt úgyszólván tel-
jesen elpusztult Eger ú j j áép í t é se volt, elődje, Barkóczy Ferenc m u n k á j á n a k 
folytatásaként . Az óriási m a g á n - és egyházi b i r tokok tu la jdonosa művészi 
elképzeléseinek valóra vá l tásakor semmi akadály nem ál lhatot t ú t j ában és 
azokat mint feudál i s úr, t ip ikusan feudális jelleggel oldot ta meg: mint 
megrendelő, a gazdasági fe l té te leke t biztosította, és az alkotások legfőbb 
vonásai t határozot t p rog ramban rögzítve ő szabta meg. Ez a program arról 
tanúskodik, hogy Eszterházy Európa művészet i i rányaival és a leghaladóbb 
st í lustörekvésekkel t isz tában vol t ; ugyanakkor alapos tá jékozot tságra te t t 
szert a felvilágosodás eszméi t e rü le tén is. Ezeket az i smere teke t mint kato-
likus főpap sa já t egyháza szellemi megerősí tésére és ha ta lmi pozíciója 
támogatására óha j to t t a fe lhasználni . A tudományos gondolkodás és az egy-
házi ideológia összeegyeztetése érdekében legfőbb kul turá l i s tennivalójá t 
abban látta, hogy püspöki székhelyén, Egerben Univers i tás t alapítson. Az 
ú j országos ha ta lmi és művelődés i cent rum létrehozásával Béccsel szemben 
a magyar szellemi megú jhodás és függet lenedés célját is óha j to t ta szol-
gálni, amivel fe l té t lenül megelőzte a hazai ál talános fej lődést . 

Az Egerben kia lakí tandó „Magyar A t h é n " gondolata azonban meg-
bukott , mivel II. József t i l tó rendele te nem engedélyezte az egri egyetem 
működését . Ennek egyik okát abban kereshe t jük , hogy a nagyszombati 
egyetem Budára helyezésével Magyarország akkori igényeinek megfelelően 
a hazai felsőfokú képzés ügye országos megelégedésre megoldódott . írók, 
költök, patr ióták lelkesedéssel és nagy ovációval köszöntöt ték a budai 
vá rban elhelyezett és korszerűen felszerelt egyetemet , és sem az uralkodó, 
sem a közvélemény nem lá t t a szükségét az ország központ já tól távoleső 
városban még egy k u l t ú r c e n t r u m kialakí tásának. 

Az Universi tás be t i l t ásának másik oka a jozefinista polit ika egyház-
ellenes i rányul tsága lehete t t . Az Eszterházy által te rvezet t egyházköz-
pontú, tehát o r thodox ka to l ikus szellemű nevelés a világi ér telmiség jövője 
szempont jából fe l té t lenül r e t rográd tendenciát képvisel t volna, és a fel-
világosodás egyre érezhetőbb légkörében aligha szolgálhatta volna a hala-
dás eszméit. Ezzel szemben a jozefinista kul túrpol i t ika a világi nevelést 
az állam ellenőrzése alat t óha j to t t a végeztetni . Reálisan ér tékelve tehát 
az egyetem beti l tását , Eger re l szemben Bécs képvisel te a fej lődés i rányát , 
így Eszterházy kul turá l i s p rog ramja korszerűt len t a r t a lma miat t eleve 
bukásra volt í télve. II. József halála u t án utóda, II. Lipót hozzájárul t 
ahhoz, hogy a közben te l jesen berendezet t Lyceumban ismét megindul ja -
nak a jogi és bölcsészeti előadások. Tehát, ha megcsonkí tva is, de Eszter-
házy terve mégis é rvényre ju to t t . 

Az egyetem cél jaira te rveze t t ha ta lmas épület művészi koncepciója 
európai v iszonylatban is a leghaladóbb elveket képviseli. Túl lépve a barokk 
súlyos pompáján , a fe l lner i a lkotásban a letisztuló, klasszicizmus felé m u -
tató kompozíciós elképzelések és részletmegoldások vá l t ak valóra. Kazinczy 
szavait idézve: „Az az épüle t , amelyet most Lyceumnak hívnak, oly jó 
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ízléssel s oly költséggel te t t épület, melyhez hasonlót nem láttál. Egész 
négy szeg az, három sorra, szeg eisten áll, közel az udvarhoz. Elől a Cathed-
rale templommal által-ellenben az Exameni Palota, jobb kéz felől a Biblio-
theca, balra az Oskolai Tempílom, hátul pedig a Specula áll." 

Az épület három rizalit j ának két emeletnyi légterében helyezkedik el 
az a három nagy méretű terem, amelyek a tervezett Universitás tartalmi 
központját jelentették. A Bibliotheca a kor ismeretanyagának és a múl t 
szellemi eredményeinek írásiba foglalt gyűjteményét hordta magában, mint 
a kutatás és a búvárkodás hajléka. Az Exameni Palota a számotadás helye 
a világi dolgokról, míg az Oskolai Templom az égi hatalmakkal tar tot t 
szoros kapcsolat megszentelt színhelye. A három reprezentatív terem és 
a Specula berendezése és kiképzése Eszterházy határozott elképzelései sze-
rint, magasigényű művészi és tudományos programja alapján történt . 
A csillagvizsgáló felszerelését és műszereit a püspök Angliából hozatta. 
A leendő egyetemi könyvtár anyagát hosszú évek gondos munkájával 
gyűjtöt te össze. Az 1793. december 28-i megnyitás alkalmával a Bibliotheca 
16 000 kötetből állt. A nagyszabású gyűjtemény anyaga enciklopédikus 
volt és a mecénás egész Európára kiterjedő kapcsolatai révén sokrétűen 
gazdag. Az 1394-ből származó Missálétól kezdve — amelyben a való-
színűség szerinti legrégebbi, magyar mestertől származó Golgotha-jelenet 
található —, az 1417-ből való híres Dante kódexen és értékes ősnyomtat-
ványokon át Mikes Kelemen leveleinek kéziratos példányáig számtalan 
ritkaságszámba menő kötet sorakozott polcain. 

A könyvtár gyűjteményéről Toldy Ferenc így ír az Egri szümapokban 
1853-ban: ,,Rómában, Velencében, Tübingában, Halában. Prágában, Bécs-
ben levő tudós levelezői segedelmével, főleg 1781—84-ig összevásároltatá 
azon könyvkincseit, mely Egert tudományos tekintetben hazánk egyik első 
városává avatja. A könyvkereskedői számlák összeadása szerint 1784 vé-
géig 18.131 forintot ezüstben költött e gyűjteményre." 

A könyvtárterem nagyszabású, XVI. Lajos stílusú faburkolatát 1778-
ban Fellner Jakab tervezte és Lotter Tamás egri asztalos készítette el. 
Eszterházy művészpolitikájának egyik alapvető és előremutató elve volt 
az, hogy tervszerűen fejlesztette az egri mesterek lehetőségeit és külföldi 
jó mestereket, művészeket is Egerhez kötött, mintegy egrivé tette őket. 
Szervezőkészsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a XVIII. század má-
sodik felében Eger hazai művészeti központtá vált. 

Ennek az országhatárokon is túltekintő művészi szervezőmunkának 
eredményeként telepedett le Egerben Kracker János Lukács bécsi akadé-
miai festő és a püspökkel kötött szerződés alapján készítette el 1778 és 
79 között a könyvtárterem nagyméretű freskóját. Kracker mint jóhírű és 
elismert dekorátor működött a Habsburg-birodalom területén, akinek fő-
műveként a prágai Szent Niclas templom mennyezetképét t a r t ják számon. 
Eszterházy Károly 1764-ben vette fel vele első ízben a kapcsolatot, amikor 
a festő a püspöki házikápolna mennyezetfreskójának munkálatait vállalta 
el. Ez időponttól kezdve Kracker kisebb megszakításokkal egészen haláláig 
Egerben élt és szinte mint Eszterházy udvari festője alkotta műveit az 
egyházmegye területén. 
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Kracker freskó-festői koncepciója szervesen kapcsolódott az osztrák 
dekorátorok stílusához, akik a bécsi akadémia vezető egyéniségei köré, 
így elsősorban Paul Trogerhez csoportosulva határozták meg a Habsburg-
birodalom monumentális művészetét. A XVIII. század közepén a dél-
német—osztrák dekoratív festészet az olasz Andrea Pozzo hatására a jel-
legzetes barokk témakörben és ábrázolási rendszerben alkotott. A csodák 
és allegóriák hatalmas statisztériával megjelenített tömegei kavargó láto-
mások formájában, oldott fénykezeléssel és hatásos, illuzionisztikus festői 
módszerekkel népesítették be a barokk templomok mennyezetét és falait. 

Ilyen szellemben dolgozott Kracker János Lukács Prágában, Jászon 
és akkor is, amikor 1774-ben az egri Kispréposti palota mennyezetképét 
alkotta. Ez utóbbi freskón, az Erény diadalát megjelenítő allegórián fel-
használta mindazokat a bevált barokk kifejezési eszközöket, amelyeket 
Paul Tróger körében elsajátított , sőt Tróger pozsonyi mennyezetképének 
kompozícióját lényegtelein változtatásoktól eltekintve át is vette. Az ilyen 
módon történő hatás-átvétel ebben a korban nem számított ritkaságnak és 
elítélendő cselekedetnek sem. Eszterházy Károly az egyetem céljait szol-
gáló könyvtár számára azonban a hatásos, sőt külsődleges hatásokat kereső 
barokk freskómegoldást és az allegóriák és csodák irreális világát nem 
tartotta méltónak és korszerűnek. A racionális gondolkodás szellemében 
olyan témát óhajtott, amely konkrét tényekkel dokumentálja az egyház 
szerepének jelentőségét, ideológiájának biztos bázisát és a katolikus tan-
tételek egyháztörténeti hitelességét. Ezért esett választása a Tridenti Zsi-
natra, mint a katolikus egyház történetében egyik legjelentősebb ese-
ményre. Eszterházy természettudományos gondolkodása nem került ellent-
mondásba vakbuzgó hitével ez esetben sem, mivel meggyőződése szerint 
a tudományok fellendülése az egyház megújulását van hivatva szolgálni. 
Ugyanakkor az egyházi dogmák és dekrétumok pontos megtartása gyümöl-
csöztetően hat a tudományokra és azok művelőire. 

A Tridenti Zsinat témájának ilyen jellegű felfogása és értelmezése 
törvényszerűen más festői formát igényelt, mint amilyennel a XVIII. sz. 
második felét követő évtizedekben hazánk és a Habsburg-országok terü-
letén találkozhatunk. Amint Eszterházynak Krackerrel folytatott levelezé-
séből kitűnik, a püspök a történelmi eseménynek megfelelően racionális, 
jól érthető formában óhaj tot ta a freskó megoldását, és határozottan kikö-
tötte, hogy az allegóriákkal túlzsúfolt és érthetetlenül bonyolult barokk 
kompozíciótól tartózkodjék a művész. 

Az osztrák barokk falképek stílusában dolgozó Kracker igen nehéz fel-
adat előtt állt a püspök határozott és teljesen újszerű elképzelésének valóra 
váltásakor. Első vázlatai n e m is nyerték meg a mecénás tetszését és uta-
sítást kapott az alaposabb kortörténeti kutatásokra. Kracker 1777. július 
27-én írt levelében kéri az excellenciás urat : „mivel én a latin nyelvben 
igen gyenge vagyok, és németül a Perlaminumot megkapni nem tudom, tisz-
telettel kérem Excellenciádat, készíttessen egy rövid kivonatot, melyből 
megtudhatom, milyen fő személyiségek voltak ott találhatók, és hogy más 
országokból mely püspökök és patriakák jelentek meg." 

Eszterházy válaszában a r r a utasítja Krackert, hogy Bécsben folytasson 
tanulmányokat és kutasson fel olyan rézkarcokat és festményeket, amelye-
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ken a résztvevő illusztris tagok és egyházi személyiségek képmását vagy 
jellegzetes vonásait megtalálhatja. 

A hazai művészeti helyzet és igények összképét tekintve megállapít-
hatjuk, hogy az Eszterházy és Kracker között lefolytatott csendes pár-
viadal az ú j és a régi művészeti felfogás összeütközését jelenti. A főúr 
európai tájékozottsága és racionális gondolkodása arra kényszerítette a 
szokványos, jól bevált és különösebb nehézséget nem okozó barokk freskók 
mesterét, hogy új formát keressen az ú j tartalomhoz. 

Részlet a Tridenti zsinat c. freskóból 

Kracker gondos kutatásai, a tények alapos tisztázása és a művész nagy 
jártassága a freskófestés lehetőségeiben és módszerében, meghozta a gyü-
mölcsét. A könyvtárterem lapos tükörboltozatának hosszan elnyúló négy-
szögét a XVIII. század végi Közép-Európának egyik legérdekesebb és leg-
újszerűbb freskója borítja. Szigorú kompozícióban, zárt rendben sorakoz-
nak a körbefutó, festett lépcsőzetes emelvényen a Tridenti Zsinat részt-
vevői, az ünnepélyes egyházi férfiak, bíbornokok, nagyhatalmak képviselői. 
Mozdulatlan, komoly, talán kissé egyhangú soraikat Salmeron jezsuita atya 
széttárt karú fekete alakja és a négy sarkon elhelyezett liturgikus jelene-
tek mozgatják meg: a papszentelés, egyházi cenzúra, Mária tisztelet ós az 
utolsó kenet szer tartás jelenetei. Ott találjuk magát a művészt is, a bajúszos 
veteránt, amint a magas oltáremelvény tövében lándzsájára támaszkodva 
őrködik. 
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Részlet a Tridenti zsinat c. freskóból 

A freskó figuráinak formai felfogása szo'brászi, és hazánkban még 
ekkor egészen szokatlanul portrészerű, élethűségre törekvő. Ennek a racio-
nális koncepciónak megfelelően Kracker a kolorizmusában is lefokozott, 
tompa színeket alkalmaz, m e r t nem a festői hatások keresése, hanem a 
tárgyias, valóságszerűségre való törekvés irányította ecsetjét. Gondosan 
ügyelt arra, hogy az egyes résztvevők ruházata egyházi vagy világi funk-
ciójuknak és a korabeli öltözködés szabályainak tökéletesen megfelelő 
legyen. 

Az ülésszak 132 résztvevője fölé egy hatalmas festett gótikus csarnok 
borul, melynek nagy tudással megoldott perspektív térrendszere megté-
vesztően mély távlatokat éreztet. Az architektúra festője Kracker munka-
társa és veje, Zach József volt, aki már előző működési helyén, Aszódon is 
bebizonyította jártasságát és tudását az építészeti részletek festése terü-
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létén. A Tridenti Zsinat résztvevőinek korhű ábrázolásával párhuzamosan 
különös és szokatlan a gótikus terembelső, hiszen a zsinat színhelye a XII. 
században felszentelt román stílusú tridenti Maria Maggiore templom volt. 
A zsinat időpontja pedig már a kivirágzott reneszánsz művészet idejére, 
a ciquecentóra esett. A freskót hordozó Lyceum épülete ugyanakkor a késő 
barokk építészet szempontjait érvényesíti. 

A gótikus festett architektúra gondolatát Zach József i f júkori élmé-
nyeiből meríthette. Valószínűleg alkalma volt arra, hogy a cseh-morva 
területen dolgozó kiváló építész, Santini Aichel különleges, a barokk kor-
ban teljesen szokatlan gótikus teimplombelsőit megismerje. Santini késő-
barokk stílusa a gótika közvetlen folytatása és mint ilyen, a romantika 
korai hírnöke. Zach József tanulmányozhatta az építész Kutna Horán 
alkotott cisztercita templomának pzseudogótikus álbordarendszerét és az 
épület bizarr iinterieurje hatást gyakorolhatott rá. Ennek eredményeként 
mondott le Zach valamely barokk architektúra illuzionisztikus megfesté-
séről és tette meg az elhatároló lépést az ú j stíluskorszak, a korai roman-
tika felé. 

A gótikus csarnok szürke, tompa, lefokozott színvilága és szigorú, 
logikus rendje kiváló hátteret és környezetet biztosít a komoly és ünne-
pélyes eseményhez. 

A freskó első csodálói ós értékelői közé tartozott Kazinczy Ferenc, aki 
egri utazása alkalmával így nyilatkozik: „Oly nagy gonddal és oly helyesen 
tett rajzolást és festést ugyan maga Kracker sem igen tett másutt, s ez 
neki kétség kívül sokkal nagyobb munkája az egymás megett álló sorok 
egyenlősége mellett is, mely a szem előtt nem oly kedves, mint az itt meg 
amott hézagosan öszve-csoportozott gruppok, a jászai templom plafondján. 
Mind a gruppok, mind a draperie jobbíthatatlanul vannak festve. Maul-
pertsstch, ki az Oskolai Templom festésére hivattatott vala le Bétsből, 
öszve-csapta kezeit midőn a Bibliothéca a j ta ján bélépett; s megvallotta, 
hogy ő ennyit nem tud." 

Az eredményes és szép munka befejeztével, a nagy vizsgaterem, az 
Exámeni Palota mennyezetfreskójának megfestésével is Krackert óhajtotta 
megbízni Eszterházy Károly, de a művész falképe befejezése után meghalt, 
így a püspök hívására érkezett Magyarországra Franz Sigrist osztrák festő, 
akinek dekorátori munkásságáról Eszterházy valószínűleg elismerő véle-
ményeket hallhatott. A művész, ikinek életéről és oevrejéről igen hézagos 
értesüléseinek vaninak, közel állhatott a bécsi egyetem dísztermének meny-
nyezetképfestőjéhez, a tiepolói színgazdaságú Gregorio Guglielmihez. Az 
olasz művész ezen az alkotáson már szakított az önmagát túlélt barokk 
mennyezetképek allegorikus apparátusával és bonyolult, szövevényes kép-
szerkesztésével. Koncepciójában tisztán érvényre jut tat ta a bécsi udvari 
költő, Metastisio programját, mely szerint: „Annál nagyobb a világosság, s 
ennél fogva annál nagyobb az értéke a műnek, mennél takarékosabb a 
szokványos eszményi allegórikus-szimbólikus és utaló alakok alkalmazásá-
ban, melyeknek bűne, hogy az i lyenfajta képek legnagyobb része megfejt-
hetetlen rejtély lesz." 

Sigrist művészi tájékozottsága, amely az áttekinthető képszerkesztés 
és a tisztán érthető fogalmazás elvein alapult, és Eszterházy racionális 
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elképzelése szerencsésen esett egybe a vizsgaterem mennyezetképének 
eszmei előkészítésekor. A püspök elgondolása értelmében ezen a freskón 
kellett érvényre jutnia a korabeli tudományos és felvilágosult gondolkodás 
eszményének konkrét és mindenki által érthető, valóságnak megfelelő jele-
netekben, az egyes tudományokra jellemző attribútumokkal. A kompozíció 
eszmei és képi középpontjaként az isteni gondviselést jelölte meg, „durch 
welche die Wissenschaften in Erlau Theils eingeführet worden, theils 
Gelegenheit gegeben ist die übrigen zu lehren", — azaz: amely Egerbe 
a tudományokat el juttat ta, és amely által mások tanítására alkalom ada-
tott. A püspök úgy kívánta, hogy a Teológia, Jog, Bölcsészet és Orvostudo-
mány, valamint a többi tudomány és művészeti szak vegye körbe a köz-
ponti eszmét, értelmes, világosan körvonalazott, allegóriáktól és barokkos 
kavargástól mentes képsorban. A szobrászat jelenetnél például előírja, 
hogy a valóságnak megfelelően jelenítse meg „mit einem Lehrmeister in 
Teitschen gleid wie sie pflegen in der arbeit zu seyn mit gesellen und un-
garischen Lehr Jüng", — azaz: egy tanítómester német ruhában, ahogy a 
munkában szokott lenni, munkatársakkal és egy magyar tanulóval. 

Részlet a Négy Fakultás c. freskóból 

Sigrist minden tekintetben igyekezett követni megrendelője elképze-
léseit, és felhasználva Guglielmi bécsi egyetemi mennyezetképének ered-
ményeit, az új, át tekinthető képszerkesztési módot alkalmazta. A tükör-
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mennyezet nagy, üresen hagyott középső területén a kékes-rózsaszín át-
tetsző égboltozatra az isteni fényesség sugarait árasztotta el. A képmező 
szélein hullámos párkányon végigfutó lépcsős emelvényen ritmikus tago-
lással helyezte el a művész a különböző csoportokat és eleven, változatos 
mozdulatokkal kapcsolta össze az egyes részeket. A négy fakultás, a teo-
lógia, jog, bölcsészet és orvostudomány csoportjai a négy oldalon köz-
pontba kerültek és környezetükbe csoportosította a velük kapcsolatba hoz-
ható rokon tudomány- és művészeti ágakat. A portrészerűen jellemzett 
f igurák erős rövidülésben, a perspektíva törvényei szerint foglalják el he-
lyüket a térben, kifejező, lendületes mozgásuk minden pátosztól mentesen, 
célszerűen irányul tevékenységükre, ugyanakkor kompozíciós szerepüket 
is kitűnően betöltik. Az öltözetek a hazai szokásoknak megfelelőek, amely-
ről a művészt Eszterházy titkára pontosan és szakszerűen felvilágosította. 

Részlet a Négy Fakultás c. freskóból 

Bár a püspök kívánsága szerint Sigrist „ne annyira művészi ességre töre-
kedjék, mint inkább arra, hogy minden felismerhetően legyen ábrázolva", 
a mennyezetkép mégsem lett száraz és tudálékos alkotás, hanem gazdag 
változatosságú, rokokó frisseségű mű. Kolorizmusa ragyogóan festői. Az 
előtérben itt-ott szinte nyers erővel ütköznek össze a színek. Felfelé, a táv-
lati hatásnak megfelelően, fokozatosan mérséklődnek a tónusok egészen 
a légiesen könnyed, gyöngéden halvány kék, lilás és aranyos menny-
boltig, ahol megnyílik az ég és a végtelenbe ragadja a tekintetet. 
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Az oldalfalaikat Eszterházy kívánságára zöldes-szürke klasszicizáló 
barokk festett architektúra borítja, griseille vázakkal és girlandokkal, pi-
laszterekkel és lábazatokkal tagolva az óriási méretű sima falakat és ablak-
aj tó közöket. A fe l fu tó falak visszafogott tompa színei és a mennyezetkép 
gazdag és üde kolorizmusa kellemes, kiegyensúlyozott összhatást biztosít 
a reprezentatív teremnek. 

Eszterházy Károly a Lyceum Oskolai Templomának, a kápolnának ki-
festését a hazánkban dolgozó osztrák festők közül a legnevesebb és európai 
viszonylatban is élvonalbeli művésznek, Franz Anton Maulbertschnek tar-
totta fenn. Maulbertsch hazánkban először i f júkor i főművével, a csodála-
tosan festői, tündöklő színvilágú sümegi freskókkal vált ismertté. A sümegi 
nyitánnyal kezdődő festői periódusában a tiszta barokktól eltávolodva 
a század közepén virágzó rokokó művészetnek lesz egyik legzseniálisabb 
képviselője Közép-Európa területén, akit méltán helyez monográfusa, 
Garas Klára a nagy velenceivel, Tiepolóval egy sorba. E korszakban egy-
más u tán születnek Maulbertsch legszebb rokokó falképei a három ország 
területén. Hazánkban az érseki és püspöki székhelyek templomainak és fő-
úri kastélyainak falai t díszíti hatalmas lendülettel és munkabírással. Alkotó 
princípiuma töretlenül az élményszerű elevenség, a költői gazdagság, az 
őszinte elbeszélő hang és a mindenen átsugárzó fényben úszó színvilág. 

Maulbertsch kapcsolata Eszterházy Károllyal 1768-ban kezdődik, ami-
kor a nagy mecénás egyházmegyéje művészi programjához a legnevesebb 
mesterekkel építi ki a kapcsolatot. Ezek az évek ú j korszakot jelentenek 
a festő életművében. Mint különleges érzékenységű művész, rendkívül 
gyorsan reagált korának minden számottevő mozgalmára. A XVIII. század 
utolsó harmadától kezdve a barokk és rokokó monumentális festészet ki-
fejezési formái üres sémává koptak, de a templomi mennyezetkép is, mint 
műfa j , önmagát túlélő, öncélú dekorációvá válik, mivel ideológiai bázisa 
a felvilágosodás korszakában erősen megingott. Régi tartalom és ú j forma, 
barokk templomi mennyezetkép és a klasszicizmus eszméi nyilvánvalóan 
kibékíthetetlen ellentét. 

A XVIII. század végi egyházi festészetben végbemenő változást Mal-
bertsch művészetében nyomról nyomra végigkísérhetnénk. Első periódu-
sának barokk-rokokó gazdagsága, színessége fokozatosan eltűnik és helyét 
egyre hűvösebb, racionálisabb formaadás foglalja el. Eszterházy püspök 
megbízásából 1781-ben készített pápai mennyezetképén a Szent István 
legendáján, világosan tagolja a képfelületet a festett architektúra segít-
ségével, melynek lépcsős emelvényén jól körülhatárolt, tiszta formaadású 
f igurákat helyez el. A festői látomásszerűség háttérbe szorításával a racio-
nalista képszerkesztés vált uralkodóvá, a barokk-rokokó kavargás helyett 
a klasszicizáló kimértség és tervszerűség. Megrendelője, Eszterházy Károly 
nem engedett meg a pápai freskókon sem valamiféle érzelmi csapongást, 
ragaszkodott a valósághoz, még abban az esetben is, ha szent legendájáról 
volt szó. Nem csupán érzelmi hatást óhajtott a festménytől, hanem azt is, 
hogy az értelmes néző érdeklődését felébressze, figyelmét megnyerje, és 
ezt csak világos, reális fogalmazással lehetett elérni. A korszak alapvető 
ellentmondása itt nyilvánvalóvá válik: szentek legendáit, csodáit ésszel, 
logikával nem lehet magyarázni, egyházi ideológiát racionálisan nem lehet 
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értelmezni. Szükségszerűen vezet oda a művészi fejlődés útja, hogy az ú j 
tartalom, a felvilágosodás eszméi robbantják a régi formát és a klassziciz-
mus új, időszerűbb műfajokat hoz létre. 

Maulbertsch egri kápolnabeli freskója, mely 1792-ben készült el, ma-
gán hordozza ennek az összeütközésnek minden jelét, amit még fokoz az 
a tény is, hogy a mester ekkor már fáradt, idős ember volt, és a megoldás-
nál erősen igénybe vette segéde, Martin Michl munkáját . 

A „Mindenszentek" címet viselő mennyezetkép témáját és alapkon-
cepcióját ez esetben is Eszterházy szabta meg, mintegy tíz évvel a meg-
valósítás előtt, melynek értelmében Maulbertsch elkészítette vázlatait és 
azokat a püspökkel személyesen és levelezés ú t ján megtárgyalta. 

A kompozíció formátumát megszabó lapos tükörboltozat lesarkított 
téglalap felületét a megszámlálhatatlan tömegű szentek koszorúja a festett 
párkánytól a középpont felé irányuló tendenciával népesíti be. 

A felhőgomolyokon lebegő ó- és új testamentumi üdvözültek serege 
a kép gerincét alkotó kettős kört a centrumban elhelyezkedő égi hatalmak 
csoportjához kapcsolja. Az oltár fölötti ívben foglalnak helyet a magyar 
szentek, a magyar királyság attribútumaival. 

A mennyezetkép felépítése nagy kompozíciós tudásra és gyakorlatra 
vall. Azonban az egyes részletek túlságosan szárazak, fáradtan részletezők 
és festőietlenül élesen körülhatároltak, kemények. Ennek következtében 
a kompozíció darabokra hullik szét, az egész és a rész szerves egysége nem 
jön létre. A művész festői invenciójának kiszikkadtságát muta t ja az is, 
hogy egyes részleteken a régebbi nagy alkotásai fáradt ismétlését lehet 
felfedezni. így a magyar szentek csoportja a hasonló témájú győri rneny-
nyezetképet idézi. 

A freskó színei szárazak és akadémikusak, nem árad belőlük már az 
a magával ragadó festőiség és tündöklő ragyogás, ami a f iatal sümegi mes-
ter falképeit olyan lendülettel és szuggesztív erővel emelte fel a valóság 
talajáról a rokokó álomvilág szférájába. 

Amikor Maulbertsch az egri kápolna mennyezetképét festette, Goethe 
már megírta Iphigéniát, megjelent Kant „Tiszta ész kri t ikája" és Laplace 
planétaelmélete. A francia forradalom nagy festője, Jacques Louis David 
pedig már ú j irányt szabott a festészetnek a Horatiusok esküje című nagy 
erejű vásznával, amelyen új közönséghez ú j hangon szól és ezzel mintegy 
hivatalosan győzelemre vezeti a klasszicizmust. 
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KAUZATÍV IGÉK ÉS KAUZATÍV VISZONYOK 
AZ OROSZ NYELVBEN 

Diakronikus és szinkronikus áttekintés 

DR. BIHARI JÓZSEF—SALGA ATTILA 

(Közlésre érkezett: 1971. október 27.) 

Bevezetés 

Dolgozatunkban részletesen kívánunk foglalkozni az orosz műveltetés 
problematikájával, kifejezésének eszközeivel, szinkron és diakron szem-
pontból egyaránt. 

Munkánk célja: tudatosítani, hogy az orosz nyelv eszközei a kauza-
tívumok kifejezésére gyakran nem egyértelműek a finn-ugor, a török-
tatár, a sémi stb. nyelvek műveltető igéinek kifejezőeszközeihez képest, 
de semmi esetre sem szegényesebbek, mint más nyelvekéi. Sőt — amint 
majd példáink is bizonyítják — segédigék felhasználásával modális szem-
pontból gyakran sokkal árnyaltabbak, mint más nyelvcsoportok kauzatív 
igéi. 

A műveltetés megnevezésére a magyar és orosz-szovjet szakiroda-
lom különböző terminusokat használ: 

Molnár Albertnél — activum secundum, 
Pereszlényinél — mandativum. 
Révainál — factitivum. 
Ezek a terminusok azonban a kauzatív igék jelentésének egy-egy 

leglényegesebbnek vett mozzanatára utalnak csupán. 
A legszerencsésebbnek tűnő kauzatívum (causativum) elnevezést Riedl 

Szencle nyelvtanában találjuk először [1]. A magyar terminusok jórészt 
ezek fordításai: műveltető, parancsoló, cselekedtető, tétető. 

Az elnevezések igen nagy tarkaságával találkozunk a szlavisztiká-
ban is: понудительные или побудительные, принудительные или винословные 
глаголы. 

A mai magyar nyelv műveltető igéi azt fejezik ki, hogy a mondat 
alanya nem maga végzi a cselekvést, hanem mással végezteti. Nem maga 
vásárol, hanem mással vásároltat cipőt, nem beszél, hanem beszéltet. 
Az alany cselekvése tehát nem hat közvetlenül a cipőre, hanem közvetve 
irányul (valaki más közvetítésével) a cselekvés tárgyára. Az okozás, a 
cselekvés tehát közvetett. Az ilyen típusú mondatokban rendszerint há-
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rom mozzanat figyelhető meg: A: a cselekvés megindítója, okozója, B: 
a cselekvés valódi, tényleges végrehaj tó ja ós végül С: a tárgy, amelyre 
a cselekvés kihat. Mint ismeretes, a mai magyar nyelv ezt az -at, -ét, 
-tat, -tet, -ít, -aszt, -eszt stb. képzők segítségével fejezi ki. (A magyar 
nyelv művel te tő igéinek tárgyalását Id. a III. fejezetben:) 

A mai orosz nyelvben nincsenek műveltető igék. Ezért látszik kí-
vánatosnak egy olyan dolgozat megírása, .amely, ha nem is összefoglaló, 
de rendszerező jelleggel rávilágít az orosz nyelv kauzatív szerkezeteinek 
kifejezésére. Ezt a te rü le te t érintő tanulmányok mindegyike csak részben 
foglalkozik az orosz (szláv) kauzat ívumok kérdéseivel. {Ld. Meillet [2], 
Miklosich [3], T.rautmann [4], Marnitz [5], Bräer [6], Kuznyecov, P. Sz. [7] 
stb. munkáit .) 

Szabó Miklós [8] az orosz „дополнение" fogalmán keresztül közelíti 
meg a kérdést, amikor azt mondja, hogy a tárgy lehet az oroszban főnévi 
igenév is, amely bizonyos, meghatározott jelentésű igékkel fordul elő 
(parancs, kérés, tilalom) és ilyenkor a főnévi igenévvel kifejezett cselek-
vést nem az alany, hanem, más személy hajtja végre. Pl. Дедушка пелел 
мне (чтоJ) гулить по дниру. — A nagyapa megsétálíaíott az udvaron. 

A szovjet akadémiai nyelvtan [9] az űn. objektív infinitivuszos igei 
szófűzések ( словосочетании глагола, с объектим пнФиии!ином ) tárgya-
lása kapcsán közel jut a művel tetés fogalmához, amennyiben olyan mon-
datokat idéz. amikor a cselekvést végrehaj tó alany (cvóipkt) nem esik 
egybe a mondat igazi a lanyával : пел ел мне уходить (tkp 'Hí пел ел, чтобы 
я уходил) 

Több orosz nyelvtankönyv, többek között a forrásként felhasznált 
Галкина - Федорук - Горшкона - Шанский [10] tankönyve is. а Морфология 
fejezetben, а Залог címszó alatt tesz említést a kauzatív igék alcsoport-
jairól (természetesen, a szerzők nem említik a kauzatív igék terminust) : 
„Ему моют руку и ноги, сменяют рубашку {LÍ. Панина). Иногда мама цело-
вала карточку и Серёже да на л а нелонаи. (13. Панова). < >н копает яму в саду. 
Здесь глагольг моют, сменяют, целовала, копает выражает отношение к объекту 
действия синтаксически." (223. § 337). 

A forrásokat , az ebben a témában írt résztanulmányokat felhasz-
nálva, az eddig ismertetet t tényekre és részben saját példaanyagunkra 
támaszkodva, az orosz nye lv kauzatívumaival az alábbiakban három fe-
jezetben k ívánunk foglalkozni • 

I. Az orosz (szláv) művel te tő igék áttekintése diakron szempontból 
(E témakörön belül é r i n t j ü k néhány indoeruópai nyelv kauzatív igéine* 
képzését is.) 

II. A kauzatív konstrukciók (ok-okozati viszony) kifejezése a mai orosz 
nyelvben. 

III. Magyar művel te tő igék fordítása kauzatív konstrukciókkal. (Szó-
tár.) 

I. Az crösz (szláv) művel te tő igék át tekintése diakron szempontból 

2.1 Az ún. kauzativum (műveltető alak) a tárgva? igék egy morfoló-
giai alosztályát képviseli; szemantikailag és származás tekintetében kü-
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lönbözik ugyan a tárgyas igéktől, lexikai tövük azonban közös; pl. az 
angol raise 'felkelt' — rise 'felkel', 'feláll'. A közös lexikai jelentés itt 
az ,,emelkedés" folyamata. Az orosz мыть > мыться, купать > купаться, 
одевать > одеваться stb. igék esetében is hasonló a helyzet: mindegyik 
ige tövében a „tisztálkodás", „fürdés", „öltözés" folyamatát mint az 
igék közös lexikai jelentését f igyelhetjük meg — függetlenül attól, hogy 
ki végzi vagy kire irányul a cselekvés. 

1.2. A műveltető alakok fenti meghatározása azonban nem kielégítő. 
Pontosan meg kell határoznunk, milyen származásbeli kapcsolat van a 
kauzatív (tranzitív) és a nonkauzatív (intranzitív) ellentétet alkotó igék 
két csoportja között. Ez gyakorlatilag az angol raise>rise esetében azt 
jelenti, hogy meg kell állapítanunk, melyik közülük a formailag moti-
vált, az alap-, ill. a származtatott ige. Ugyanakkor — és ez látszik dön-
tőnek — meg kell mutatnunk, melyek azok a szintaktikai sémák, ame-
lyeket létrehoznak, s miképpen változnak meg ezek a sémák, amikor 
származási szinten az egyik igetípus használatáról a másikra térünk át. 
Ilyen módon meghatározhatjuk morfológiailag és szintaktikailag is a 
kauzatívumokat. 

J.3. Mielőtt megadnánk a műveltetők pontos meghatározását, érde-
mes felidézni Dehlbrück klasszikus formulázását [11]: ,,Das Kausativum 
hat es mit zwei Subjekten zu thun, nähmlich erstens seinem eigenem, 
dem Obersubjekt, und zweitens dem Untersubjekt. Es drückt aus, dass 
das Untersubjekt durch das Obersubjekt in eine Thätigkeit oder einen 
Zustand versetzt werde. Dabei kann das Untersubjekt bald mehr, bald 
weniger aus der Vorstellung verdrängt werden. So heisst z. B. varclháyati 
eigentlich 'machen dass ein anderer wächst', thatsächlich aber so viel als 
stärken, so dass das Untersubjekt nur oder fast nur noch als Objekt 
vorgestellt wird, dagegen yajáyati 'machen, dass jemand opfert, jemand 
opfern lassen', so dass die Thätigkeit des Untersubjektes deutlich emp-
furden wird. In dieser Hinsicht sind die Sprachen sehr verschieden. 
Der Typus yajáyati ist charakteristisch für das Ai.. namentlich in seiner 
nachvedischen Entwicklung." 

Ebben a meghatározásban a kauzatívumok alkotóelemei adottak, s így 
e hagyományos definíció alapján megalkotna tjuK majd strukturális és 
transzformációs definíciónkat. Az „Obersubjekt" a műveltető alanyát 
jelenti; az „Untersubjekt" alanya a nem műveltető alapi-gének és tárgya 
a származott művel tetőnek. 

1.4. Dehlbrück a szanszkrit nyelv igéit vizsgálva, világosan különb-
séget tesz a kauzatívum két típusa között: az egyik, amely intranzitív 
(tárgyatlan) igéből származott (varclháyati), a másik, amely tranzitívből 
(tárgyasból) (yajáyati). Ez a megkülönböztetés szintaktikai szempontból na-
gyon lényeges, mivel az indoeurópai ún. kettős tranzitív (kéttárgyas) 
igék, amelyek kettős akkuzatívuszt vonzanak, a kauzatívumok kialaku-
lásában igen fontos szerepet játszottak. (Részletesebben ld. később!) 
Dehlbrück ezt a kérdést szintaktikailag vizsgálja, s érintetlenül hagyja 
az indoeurópai kauzatívumok morfológiai (formális, alaki) szempontját. 
Kurylowicz [12] • azonban ezen a területen folytatott diakronikus vizs-
gálatainak eredményeképpen a következőket állapítja meg: 1. az indo-
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európai kauzatívumok formális eredetét illetően: a műveltető alakoknak 
eredetileg iteratív (gyakorító) jelentésük volt; 2. az indoeurópai kauzatí-
vumok funkcionális eredetére vonatkozóan: a kauzatív ige alapformáit 
eleinte a medio-passzív igék képviselik1. 

Külön magyarázatra van szükség az ún. kettős tárgyú müveitetők 
esetében, amelyek tranzitív igékből származtak. Ez a típus különösen 
produktív a Véda utáni szanszkritban. (Vö. kárayati — 'csináltatamely 
a krnóti* (karóti — 'csinálni' igéből származik.) A tranzitív eredetű mű-
veltetők elterjedése összefüggésbe hozható a szenvedőnek mint kedvelt 
stilisztikai szerkezetnek az el terjedésével. 

1.5. Kurilowicz szerint: ,,Az állapot—okozó ellentét kellett, hogy ki-
induló pontja legyen a műveltető forma kifejlődésének az indoirániban 
és egyebütt is, az az állapotokozó ellentét, amely magában foglalja az 
intranzitív—tranzitív ellentétet is (állapot>intranzitív cselekvés>művel-
tetés); ezért a műveltetők állapotot jelentő igékből való származtatásá-
nak a szabályai kiterjeszthetők a cselekvést jelentő intranzitív igékből 
való származtatásra is (de nem megfúrdítva)'J [13]. Igv a műveltető alak 
az ige morfológiai kategóriája lesz. amely egy intranzitív ige szabályos, 
tranzitivizációját (tranzitívvé válását) mutat ja . A műveletönek ezt az 
alapfunkcióját észlelhetjük a szláv műveltető igék egész történeti fejlő-
désében. 

L6. A fentebbi elgondolások segítenek bennünket ahban, hogy a mű-
velte-tő igéknek egy morfoszintaktikus meghatározását adjuk, transzfor-
mációs t er m i n u s < >kka 1. 

A müveitető ige tranzitív ige, amely egy olyan alapul szolgáló in-
tranzitív igéből származott,, amellyel közös volt az intranzitív ige lexikai 
és absztrakt jelentése; a származtatás különböző szóképző elemekkel tör-
tént: az ősindoeurópaiban pl. kombinálódik a szuffixummal való képzés 
(-éie-) és a gyökhangzó apofóniája (abbaut): ni. itérdhe-tai—*uordheie-ti. 
A kauzatívum morfológiai szempontból tehát az alapul szolgáló, intranzi-
tív ige ,,tranzitivizációját" jelenti Ez a tranzitivizáció ( = tárgyasítás) 
maga után vonja az alapul szolgáló intranzitív igében foglalt szintaktikai 
sémának a jellegzetes transzformációját. 

V intrans. V caus. 
I j 
i 

S I S II (S I O,) 
Magyarázat: S I = az alapul szolgáló intranzitív ige nyelvtani ala-

nya; 
S II = a származott műveltető nyelvtani alanya; 
O] — az S I (S I * Oj) transzformációját szeman-

tikailag képviselő műveltető ige közvetlen tár-
gya 

Másszóval azt mondhatjuk, hogy az intranzitív -^kauzatív típus mor-
fológiai transzformációja maga után vonja az S I O, típus meghatáro-

•Nyomd-aitechnikai okok miatt а? r és nazális i. е. о be tűke t nem t u d j u k jelölni. 
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zott szintaktikai transzformációját; ezt az a döntő tény határozza meg, 
hogy egy alapul szolgáló intranzitív ige kauzatívvá válása mindig mű-
ködésbe hoz egy új, egy második ( = cselekvő) alanyt, amely mintegy 
száműzi az első alanyt (az alapul szolgáló intranzitív igéét) a képzett mű-
veltető ige tárgyának (— szenvedő) szerepébe. A fentiek illusztrálására 
nézzünk meg egy példát az óegyhazi szlávból: 

V intr. ( 
bogát, éti 

teratív) 
— gazdagodik 

gazdag lesz 

V с aus 
io|bogat|iti| — gazdagít. 

gazdaggá tesz 

S I. (..Ő") S II. (S 1 ^ 0 , ) 
,.más" ,.Ö" mással" (S II.) 
végzi végezteti 
о cselekvést a cselekvést 

(tárgy) 

Ennek az új ..cselekvő" alanynak a létrehozása látszik döntő ténye-
zőnek az ige valenciájának'1 megváltozásában (intr. iter. cans, trans.). 
Az alapul szolgáló intranzitív ige egyterű" monovelenciája (ahol csak 
alany lehetséges) átalakul műveltető igévé, ..kétterüvé", divalenssé (ahol 
egy alany és egy tárgy lehetséges). 

1.7. A műveltetők fentebb említett transzformációs analízise az ún. 
elsődleges műveltetükre vonatkozik, azaz azokra, amelyek i n t r a n z i t í v igék-
ből származnak. De. amint már erről volt szó. az indoeurópaiban, külö-
nösen a klasszikus szanszkritban vannak másodlagos műveltetök is. ame-
lyek tranzitív igéből származtak Hogyan elemezzük az ilyen igéket 
transzi'ormációs szempont bó 1 ? 

V ír ans. 

S ( a 3 ) l Qj {fia í j 

Ahol: 

S I « az első alany 
S II *= a második alany 
ag cselekvő (agent) 

V cans Ii 

S I l a g l H S l ( a 9 I h OtHO,(naLhOj 

4 4 7 



pa "== szenvedő (patient) 
Од — a közvetlen (direct) tárgy 
Oj = a közvetett (indirect) tárgy 

—• = a szintokhka/ valencia irány a a mondai név-

szói /nominális/ komponenset között 

ß ^ - a transzformáció iránya 

a szintaktikai valencia iránija a mondai 
igéje és a r?<kv$zo/ komponenset közölt 

A íö tényező a másodlagos műveltetőkben is ugyanaz, mint az elsőd-
legesekben: új „szereplő" i.nefljelenése a verbális ..színen1', azaz új „cse-
lekvő" alany is szerephez jut. amely száműzi az alapul szolgáló tranzitív 
ige alanyát a közvetlen tárgy (direct object) szerepébe Közben az alapul 
szolgáló tranzitív ige elsődleges (közvetlen) tárgya hátra szorul a köz-
vetett tárgy (indirect object) helyére. 

2.3 Az összes indoeurópaival foglalkozó nyelvészek észrevették azt 
a tényt, hogy a uordhéie-ti<*iiérdhe-tai t ípusú müveitetők közösek, de 
csak az indoirániban. különösen pedig a szanszkritben és a germánban 
bizonyultak produktívnak. 

A szóban forgó müveitetők produktivitása az indoeurópai nyelvek 
e két ágábah kölcsönös viszonyban van a *uordhéíe- östipus elsődleges 
iteratív jelentésének a hiányával, míg más indoeuropai nyelvekben a fen-
tebbi müveitetők produktivitásának a hiánya a : :uordheie- östipus iteratív 
jelentésének a meglétével es produktivitásával van kölcsönös viszonyban. 
(Vö.: Kurylowicz [12] 87). Természetesen, a fentebbi megállapítás nem 
jelenti azt. hogy ne találhassuk meg ezt a típust kauzatív jelentéssel a 
.szlávban. a görögben stb Produktivitásuk tereli azonban az egyes nyel-
vekben eltérések mutatkoznak. 

1.9. Kurylowicz [12] és V. Zirmunskij [14] az óind (szanszkrit) és 
a germán nyelv műveltető igéit újabban kimerítően tárgyalta. Az elem-
zett példák alátámasztják azt a hipotézist, hogy még a szanszkritban és 
a germánban előforduló másodlagos (detranzitív) műveltetők is magya-
rázhatók úgy, mint a passzív (óindiai) vagy medio-passzív (germán) ige-
formák származékai. Ilyen értelemben az X vizel iszik mondat lexikailag 
egyenlő Y X-szel vizet itat mondattal. (Vagy: inni ad. inni hoz.) 

A latin doceo, moneo etimológiai kauzativum után kettős akkuzatí-
vusz áll (moneo aliquem aliquid, doceo aliquem lite ras aliquem discit 
literas). Más nyelvekben is kimutatható ez a konstrukció: német lehren 
jemanden etw.; orosz: учи п. кого-л. говорить; magyar: tanítani vkit 
írni 

Hogy a kettős akkuzatívusz szerkezete a másodlagos kauzativum 
után mennyire közös indoeruópai (prehisztorikus) jelenség, kérdéses ma-
rad. Valószínű, hogy csak a másodlagos kauzatívumok után áll szabályos 
kettős akkuzatívuszos szerkezet. 
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2.10. Az Indoeurópai *uortéie-ti őstípusnak (a *uérte-ti-hez képest), 
azaz az ősszláv *vortiti-nek a szlávban mindenekelőtt iteratív jelentése 
van. A másodlagos kauzatív funkció csak egy állapotot jelentő intranzitív 
igével való ellentétben jelentkezik. (Vö. Kuriíowicz [12]; 87—88, [13] 87.) 
Pl. lezati-^loziti, sédeti^saditi vagy éppen *tekti (óegyh. szl. testi)-*tociti, 
ami megerősíti a *tekti ige elsődleges álla pot-jellegét. 

2.11. A következőkben néhány óegyházi szláv kauzatívumot közlünk 
a Sadnik—Aitzmüller-féle szótár [15] és A. Vaillant [16] nyomán. 

Óegyházi szláv kauzatívumok* 

(Az igék kezdő tőmorfémáik szerint betűrendben következnek) 

1. -dusiti (csak másodlagos reflexumban züdusiti se 'kleinmüttig sein', 
a *dusati-ból (vö. orosz: дышатъ; lengyel: dyszec stb. (-d'hxnoti zadi.rnoti 
s? — nyomatékosító visszaható névmással — 'den Atem anhalten, e r -
sticken'.) Elsődleges kauzatív jelentés az összehasonlított szláv anyag alap-
ján 'megfojt, elfojt ' . Orosz: душить. (Vö. Slawski II. [17] 180—181.) 

2. -groziti (pogroziti) — 'versenken, eintauchen'; a -greznoti (po-
greznoti — 'untertauchen, voll werden'-ből; az alapintranzitívumnak vi-
lágos megfelelője van a baltiban; pl. litv. grimstu, grimzdau, grimsti 
(Trautmann [18] 97.; Vasmer I- [19], 312.) 

3. gubiti 'verderben, vernichten', egy ősibb *gí(u)noti-ból (vö. 
razgbnoti 'auseinander fallen', s\>gnoti 'zusammen fallen' stb.; aor -g~iJ>e 
másodlagos tranzitív jelentéssel. Ezt egy fiatalabb alak helyettesít;: 
gybnoti 'zugrunde gehen, verderben'; a *gu(b)noti elsődleges intr. jelen-
tésére vö. a lett gubstu, gubst 'sich krümmen, sich biegen, einsinken 
zusammenfallen' alakot. (Trautmann [18] 100.) 

4. -loziti (poloziti) 'hinlegen, hinstellen, hinsetzen', ebből (<) lezati 
lesti) lego; vö. pontos megfelelője a gótban a fcauz. lagjan 'legen'; ugyan-
az intr.: kauzatív viszony folytatódik az angolban: lie: lay — liegen: 
legen — fekszik: fektet. Orosz: положить 

5. pojiti — ' tränken'. Egy valószínű" műveltető piti, pijo-ból; vö. óind. 
kauz. payáyati, amely viszont páíi-ból ('trinken') származik. Orosz: поить, 

6. staviti — 'stellen, .zum Stehen bringen'. A stojatí (stati) stano-ból; 
vö. gót kauz. sióján 'richten'; orosz: станить. 

7. svétiti — 'leuchten, erleuchten': az intranzitív jelentés ellenére 
valószínűleg egy ősi kauzatívum alakból, a swdéti *svi>(t)noti~bö 1. Orosz: 
светить. 

8. tociti 'laufen, fiiessen machen'; a testi /* tekti) Taufen, eilen'-böl. 
9. -topili (po-, u-t,opiti) 'untertauchen, ertränken' ; a -to(p)noti (uto(p) 

noti 'untergehen, ertrinken'-ből; az intr. to(p)noti valószínűleg az egyházi 
szláv topiti 'heizen, schmelzen' régi kauzatívumból származik, amely egy 
feltételezett :4epti, *tepo-n alapszik. Vö. óind. intr. tópati, 'brennt, ist 

•Jäbigniew Got<|b. The grammar of Slavic causatives. American contribution« to the <?ixtfi 
international congress of slavist-s (Prague. 1963. August. 7—13). Volume I. Linguistic contributions 
ecl-iied by Henry Kuóera. Mouton. A fenli tanulni any gondolatinienalct kövesük 

2 9 4 4 9 



warm' stb. és a kauzatív tápáyati. így a következő fejlődést rekonstruál-
ha t juk: topiti (I.) 'melegít, olvaszt' to(p)noti 'melegszik, olvad', és a 
közbeeső, olvad -* intr. 'vízbe ful lad ' ; azután a íofp)noíi-ból másodlagos 
jelentésben topiti (II.) t ranz. 'vízbe fullaszt ' ; mint kauzatívum már apo-
fónia nélkül származott. Mai orosz: топить (rto-, у-). 

10. uciti •— 'lehren, belehren, ermanen' ; a vyknoti ' lernen'-ből; vö. 
litv. intr. jíinkstu, jiinkau, jünkti 'gewohnt werden, sich gewöhnen' és 
kauz. intr. jaukinti (Trauitmann [18] 335.). Orosz: учить. 

1.12. Az -iti típusú műveltető igék hosszú ideig produktívak voltak 
a szlávban, a balti-szláv nyelvekben irodalmi alakban is megmaradt — 
inti formában; a germánban, a gótban: -jan. 

1. baziti 'kívánni' (ukr., or., cseh) bezati. 
2. daviti 'megfojt, e lfoj t ' ^ duti (*dovo/dujo). 
3. galiti 'átölel, cirógat' *goléti (litv. galeti). 
4. *kvéliti 'sújt, pusztít, sanyargat ' . Öszláv: ras-cveleti; műveltető: 

*kviliti 'búsul, bánkódik, szomorkodik'. Ószláv: cviliti; szlován• civiléti; 
szerb-horvát: cviljati; lengyel: kevilic. Germán kölcsönszóról van szó* 
*kivelo; óholland: quata — szenvedés (vö. német: quälen) < óholland gyök 
quélan ^ szenved. A szlávban a gót zárt [é]-ből [-i-] lett, s így a kvil 
alapján kialakult egy kvéliti műveltető. 

5. otuzditi — 'elidegenít'. Orosz: отчуждать/отчудить. A szláv a *tjud~ 
ot a germánból kölcsönzte. Melléknévi alakot is kialakított belőle: 
*tjudji. E származék melléknév alapján kifejlesztett egy műveltetőt: 
*tudjiti és a déli alapú ószlávban stuzd- a stuzd- alapján. Természetesen, 
a *tjudji és *o-tudjiti ellentétek a *tend és a *fcand-ból. Az ószláv stuzdi 
és o-stuzditi nem maradtak fenn, de rekonstruálhatók a melléknévi ala-
kok ingadozásai alapján. (Vö.: *tjudj~, *tudj és ószláv stuzdi.) 

Az -iti csoport analógikusan kiterjedt a következő esetekre is: 
6. sux'b-* susiti/si'Xnoti 'szárít'. 
7. sleprb~> o-slépiti/o-slbpnoti 'megvakít ' . 
2.13. A csillagos formák nem bizonyítottak az óegyházi szlávban. 

Ezekben az esetekben az elsődleges származási alap egy melléknév, amely-
ből szabályosan képezték a tranzitív -iti- csoportú igét. Aztán analógiás 
úton ehhez járult egy -noti csoportú intranzitív ige; az apofonikus 
(ablautos) 0 - f o k bekerülése az új analógiás intranzitívak közé meggyő-
zően bizonyítja az adott képződmény igen régi voltát. 

1.14. Mindössze egy szabály bizonyos a régi szláv kauzatívumok ese-
tében. Általában mind intranzitív/durativ, Degresszív értelemben állapo-
tot jelentő alapigéből származik, ezért egytárgyas igék. Kéttárgyas ige az 
óegyházi szlávban kevés van. Néhány példa: noziti 'átjárat, átszúrat ' . 
pojiti, traviti 'haraptat ' és uciti ' tanul ' . A fenti igék közül csak 
a pojiti és traviti származtak valóságos tranzitív igéből szabályos transz-
formációval (alapige: piti — truti): Konjь pijetu oodo —т—> *pojit'i> konja 
vodojo. A másik kéttárgyas kauzatívum (noziti és uciti) intranzitív igéből 
származott, amely egy közvetett (indirekt) tárgyat foglal magába és ugyan-
olyan formában egy másik tárgyat: ni>z(n)oti -f- dativusz v. prepozíció -f-
akkuzativusz; vyknoti -j- dativusz noziti -j- 1. tárgy (akk.) 4- 2. 
tárgy dat. vagy prep. + akk. (uciti -f- 1. tárgy (akk.) -f- 2. tárgy dat. 
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LI5. A szláv kauzatívurnok története nem ér véget az örökölt indo-
európai *vortiti típus produktivitásának a kihalásával. Űj igék képzésé-
nek állandó forrása az indoeurópai nyelvekben a névszók, vagyis az ú j 
igék denominális származékok. A kauzatívurnok denominális képzése 
V caus. II. igéket eredményez. Ez a képzés a mai szláv nyelvekben is 
produktív. Az alábbi példák is ezt bizonyítják. 

1. bogat"i> 'reich' — 'gazdag' o-bogatiti 'reich machen' bogatiti 
se 'sich bereichen'; (a kauz. tranz *bogatiti alapján bogatéti 'reich sein', 
'reich werden'. Orosz: обогатеть. 

2 кгёрь/кгёръкъ 'stark, kräftig' krépiti 'kräftigen, stärken' (má-
sodlagos reflexum is krépiti s? — 'stark sein'; u-krépeti 'stark, kräft ig 
werden'; orosz: укрепить. 

3 пётъ 'stumm' o-némiti 'zum Schweigen bringen'; o-néméti 
'stumm werden, verstummen'; orosz• онеметь. 

4 sla-Ьъ 'schwach' o-slabiti 'schwächen, lähmen'; o-slabéti 'er-
schlaffen. schwach werden' ; orosz: ослабеть 

5 zestok'i 'hart, rauch' o-zestiti (egy fiatalabb o-zestociti is) 'hart 
machen, verhärten' ; o-zesteti 'hart werden' 

Már az egyházi szlávban észrevehetjük a versengést az obogatiti tí-
pus és a másodlagos reflexív intranzitív obogatiti se t ípus között. 

2.16 Az -étií-éjo típusú intranzitív denominális igéknek a pótlása 
megfelelő reflexív -iti se típussal (ellenpárral), amely típus az -iti deno-
minális kauzatívumokon alapszik, elvezet bennünket a szláv kauzatívu-
mok fejlődésének harmadik fokozatához (V caus. III.). Ezek az igék az 
alapul szolgáló reflexív ige dereflexivizációjának tekinthetők. Valószínű, 
hogy ez a típus prehisztorikus. A V caus. III. kialakulását az ősszláv 
zeniti sej zeniti párral illusztráljuk: zena 'asszony/feleséig' zeniti se — 
'asszonyt, feleséget szerez magának' zeniti(kogo) 'szereztetni valakivej 
magának asszonyt, feleséget', megnősíteni valakit. Transzformációs in-
terpretációval: zeniti kogo — délati da se fcbío zenzii-, ahol a kauzatív -
tranzitív zeniti-'t a reflexív-intranzitív zeniti se-vel lehet magyarázni és 
nem megfordítva (vö. óegyh. szláv: o-zeniti se: ozeniti. 

2.17 Peskovszkij a V caus. III reflexív alapigéiről a következőket 
í r ja: „Значение этой рубрики определяется из того значения, которое имею) 
эти глаголы без надстаг.ки -sja. Они обозначают тогда действие, изменяющее 
душенное состояние того предмета (лица), на который оно направлено (сердит 
удивляет, умиляет и т.д.). В глаголах же с -sja показано, что ото изменение 
душевного состоянии происходит как бы само собой, в самом деятеле. Сер 
дится — это значит, что человек испытывает то самое состояние, которое ое 
производит в другом, ко ívta его сердит." [20.. 130—131.] 

A fenti megállapítás transzformációs alapgondolata szerint a tranzitív 
сердить stb -t értelmezzük az intranzitív-reflexív сердиться a lapján é; 
nem megfordítva 

2.18 Orosz példák a reflexív —* Icauzatív (III.) sémákra: 
1 возмущаться — 'felháborodottnak, megbántottnak lenni' 

возмущать. 
2. волноваться — 'idegesnek, ingerültnek lenni' волновать. 
о. утешач i.cij — 'megvigasztalódni' утешать stb 
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A fentebb említett harmadlagos kauzatívumok származtatása az ala-
pul szolgáló reflexív igékből hasonlít az aktív^kauzatív igéknek a depo-
nens igékből való származtatásához a klasszikus nyelvekben. (Pl. latin: 
confliotari intr. conflictare 'összetör' stb.) (Vö. Kyrylowicz [13] 85.) 

1.19. A szláv kauzatívumok IV. formáját a szintaktikai-konteksztuá-
lis (syntactic-contextual) típus képviseli. Ennek a ténynek a vizsgálata 
elvezet bennünket a mai orosz nyelv kauzatív konstrukcióihoz (a továb-
biakban: К К). Eddig a verbum causativumokat diakron szempontból 
vizsgáltuk, az esetleges utalások a mai orosz nyelvi állapotokra azonban 
elkerülhetetlenek voltak. A következőkben szinlcron szempontból rend-
szerező jelleggel kívánunk foglalkozni a mai orosz nyelv К K-val, típu-. 
saival, transzformációjával, funkcionálási sajátosságaival. 

II. A kauzatív konstrukciók (К K) (ok-okozati viszony)) 
kifejezése a mai orosz nyelvben* 

2.1. A KK legtöbbjének lexikai szempontból egy nem К К is meg-
felel: Я заставил его уйти — он ушёл. Я испугал его — он испугался. 
A második típus az elsőnek nem kauzatív korrelációs párja. 

2.2. А К К lényegének megértéséhez, ill. transzformálásához, úgy 
érezzük, szükség van az alkalmazandó transzformációs jelek magyaráza-
tára. Ehhez a bennünket környező „objektív valóságból" kell kiindul-
nunk. Minden nyelvi megnyilatkozás alapja a szituáció. Egyszerű vagy 
mikro szituáció az alapja a következő megnyilatkozásoknak: Светит солнце; 
Кукует кукушка. A mikroszituáció két komponenst tartalmaz, amelyet 
jelölhetünk szimbolikusan r-rel, az általa létrehozott állapotot pedig s3-
sel. így a fenti példákban a tárgy fogalmát а солнце, а кукушка jelöli, 
az állapotot pedig а светит és а кукует szó „tartalmazza". Az állapot 
terminust itt nem a nyelvtudományban általában használatos értelemben 
alkalmazzuk (vö. hagyományos nyelvtan: глаголы состоянии). A mi je-
lölésünkben minden állapotnak tekinthető, amit a nyelv valamilyen pre-
dikatív formával ki tud fejezni (он бежит, ему стыдно, он студент, она упала) 
[21]. 

2.3. Az egyszerű vagy mikroszituáción kívül a nyelv gyakrabban 
használ összetett vagy makro szituációkat. Pl. Он видит, K;IK она пьет воду: 
Он знает, что она пришла; Когда мы вернулись, они сели за ужин; Мы вер-
нулись, так как испортилась погода. 
A makroszituáció legutolsó típusát nevezhetjük kauzatív szituációnak is 
(a továbbiakban: K S ) . Ilyenek még: Твоя бестактность вынудила его.уйти: 
Мы вернулись из-за дождя; Его рассказы взволновал всех и т .д . 

Ez utóbbi példákban legalább két mikroszituációt fedezhetünk föl, 
amelyek kauzatív vagy okozati viszonyban állnak egymással (K)'\ Dolgo-
zatunkban a kauzat ív viszonyt az ok-okozati viszonnyal szinonímnek 
tekintjük. 

*Предисловие. В сб.' „Типология к а у т а т т ч ы т конструкций. Морфологически» каучатив . " Ичд-во „Наука 
Тенииградское отделение. Л-д, 19о9. 3 - 1 9 . A f e n t i t a n u l m á n y g o n d o l a t m e n e t é t k ö v e t j ü k . 
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Az „okozó" mikroszituációt antecedent-nek5 nevezzük, az „okozott", 
előidézett mikroszituációt pedig konzekvensnek6. Tehát a Mii вернулись, 
так как испортилась погода mondatban az испортилась погода ante-
cedent, а мы вернулись а К S konzekvense. А К S alapvető komponense 
az ok-okozati viszony. Az ágens, vagyis а К S antecedent cselekvője ( n ) , 
az „okozó" állapot (SÍ) patiens, vagyis a konzekvens „szenvedő" tagja (rj) , 
az „okozott", létrehozott állapot (sj) — а К S négy alkotóeleme. 

2.4 На а К S-ból а К K-nak valamelyik eleme hiányzik, szemanti-
kailag elliptikus К K-ról beszélünk A szövegösszefüggésből vagy az előző 
szituációból — а К К valamely alkotórészének hiánya ellenére — jelen-
tését, szemantikáját tekintve а К S világos, érthető. Az állapot két kom-
ponense (Sj, sj) közül a második sokkal nagyobb szerepet játszik а К K-
ban, mint az első, hiszen а К К fő célja a létrehozott, „okozott" állapot 
kifejezése, ill jelölése (ss). Gyakran előfordul, hogy az ,.okozó" állapot 
а К K-ban szereplő ok-okozati viszonyban nem is fejeződik ki. Pl. Его (Tj) 
ход (Sj) заставил (k) противника (rj) сдаться (Sj). Un (г,) .за ста пил (k) i фотин-
ии ка сдаться (sj). A másik К К, amelyből az Sí komponens hiányzik, 
szemantikailag (de grammatikailag nem) elliptikus. А Дружными забас-
товками («;) рабочие (rj) заставили (к) хозяев концерна (rj) отступить (sj) 
mondatban az s, komponens a legkevésbé kiemelt, fontos tag. 
А К K-ban szereplő ok-okozati viszony bármelyik tagja lehet ilyen is. 

4 5 3 



2.5. А К К kifejezőeszközei, az antecedent vagy konzekvens. Eziek kü-
lönböző alkotórészeket kapcsolhatnak be а К S-ba. így például az On 
уговорил меня уйти К К teljes, abszolút „alátámasztásához" megértéséhez 
még néhány oldal elolvasása szükséges. Ezért dolgozatunkban, természe-
tesen, s e m kívánjuk а К К összes komponenseinek, kifejezőeszközeinek 
kimerítő magyarázatát vagy „szótárát" adni. így pl. az Он уговорил 
меня уйти típusú К K-ban nem tárgyaljuk, ill. nem jelöljük (külön a 
„meggyőzést" a „rábeszélés folyamatát" ( он сказал, чтобы . . . ), amely 
а К К „abszolút" megértéséhez szükséges lenne. 

2.6. А К S-t meghatározó döntő faktor a k, így а К K-t a kifejezés 
módja szerint csoportosíthatjuk 

1. Szegmentális (se)7 az a típus, amelyben а к tényező nem szerepel, 
s а К K-t az egész grammatikai szerkezet, К S jelöli: Мы вернулись: пошёл 
дождь: Потратив последние деньги, он сидел на хлебе и воде. Nem mindegyik 
határozói igeneves szerkezetnek van kauzatív jelentése. (Присев на корточ-
ки, он раздувал костёр). 

2. A nem szegmentális (Nse) típusban а к jelölt, tehát а К К mikro-
szituációit kauzatív kopulával jelöljük. Ennek alapján az előző típust 
kopula nélkülinek, az utóbbit pedig Izopulás К K-nak is nevezhetjük. 

2.7. Attól függően, hogy a kopula önálló jelentéssel bíró vagy önálló 
jelentés nélküli szó, beszélhetünk önálló jelentésű kopuláról és segédszó 
kopuláról. Mindkettő lehet o/c- és leövetkezményjelölő is. 

A segédszó-kopulák csoportjai: 
1. kötőszó kopulák (következmény-jelölőek): Пошел дождь, поэтому мы 

вернулись. ok-jelölőek: Мы вернулись, ток как пошёл дождь* 
2. Elöljáró-kopulák: Мы вернулись ип-ва дождя. 
Az önálló jelentésű kopulák így csoportosíthatók: 
1. Névszói kopulák: (ok-jelölőek): Твоя бестактность — причина его 

ухода. Ты виноват в . . k ö v e t k e z m é n y jelölőek: Erd уход — следствие твоей 
грубости. 

2. Igei kopulák: Я наставил его уйти. К го ошибка привела к нашему 
поражению. 

2.8. Szemantikailag a kauzatív kopulákat aszerint csoportosíthatjuk, 
hogy melyik fejezi ki а К К Sj („okozott" állapot) tényezőjét, s melyik 
nem tudja ezt kifejezni. 

1. Eredmény jelölő kopulaH (Rcop). Kifejezi az s, faktort. 
2. Eszközjelölö kopula9 (Icop). Nem tudja kifejezni az Sj alkotóelemet. 

(Az SI-t jelöli csupán.) 
Az eredmény jelölő kopulák a továbbiakban még ígv csoportosíthatók: 
1. Háromfaktorúalс10 (3fac). Kifejezik a k, Sj és az Sj komponenst 

(подозвать, náci рулить). 
2. Kétfaktorú'ak (2fac). A k, s\ komponenst jelölik. 
Az leop természeténél fogva nem fejez ki eredményt vagy az ered-

m é n y n e k valamilyen árnyalatát . Lehetnek: 
1. Két faktornak (2fac) (igeiek): велеть, просить, разрешить (főnéviek): 

прикау, просьба, раз реи ение. 
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2. Egyfaktorúak (lfac). Ide tartoznak az összes заставить, вынудить и 
т. д. típusú kopulák. 

2.9. A kötőszóból, elöljárószóból, főnévből vagy igéből származott 
kauzatív kopulák közül különösen az utóbbiak érdemelnek nagyobb figyel-
met, mivel а К K-nak a szemantikai és grammatikai magvát képezik. 
Ennek következtében további vizsgálódásaink tárgyát az igei kopulák al-
kotják. Mindazok az igék, amelyek а К K-ban betöltik a kopula (segéd-
ige) szerepét (vagyis, amelyek önállóan vagy más faktorral együtt mű-
velte tést fejeznek ki), a kauzatív igék (verbum) csoportjába sorolhatók 
(K V). 

2.10 А К V szemantikai csoportjait az alábbiak szerint képzeljük el: 

N-resultativum a Ref»ulativum 

N-instrumentum ß lfac. („k") 2fac. (,,ksj") 
заставить испугать 

Instrumentum 
2fac. („Sí k") 
приказать 

3fac. („stksj") 
подозвать 

a = nem-eredmény jelölő 
ß nem-eszközjelölő 

A N-res./Instr.—N-ínstr. К V-k élesen szemben állnak a Res. К V-val. 
2.11. Az Instr.—N.-instr./N-res. К V-k (приказать, заставить) sze-

mantikai közelsége azzal magyarázható — amint már erről korábban volt 
szó —, hogy egyik sem tudja kifejezni az Sj (,,okozott" állapot) kompo-
nenst, s így mindkettő negatívan jellemzett. Ezért gyakran igen nehéz 
különbséget tenni az Instr.—N-instr. (N-res.—Res) К V-k között. 

2.12. Meg kell jegyeznünk, hogy а К V-k szemantikai csoportot, azaz 
jelentést is változtathatnak. Pl.: Я вызцал его на улицу (Intsr.) Reŝ . К V ~ 
„позвать, попросив выйти"). 
Его приход вызвал всеобщее удивление (N -instr./N-res. К V »„возбудить"), 

2.13. A 2fac. és 3fac. К V-k összetett lexikai jelentése а к tényezőn 
kívül még egy vagy két kiegészítő tagot tartalmaz, amelyek а К К szem-
pontjából sajátos szerepet töltenek be. Azt a lexikai egységet (szót vagy 
szószerkezetet), amely a műveltetés kísérő jelentése nélkül jelöli az em-
lített kiegészítő tag valamelyikét, egy adott К V nem kazuativ korrelán-
sának nevezzük (N-caus. corr.). 

2.14. Mivel а К V összetett lexikai jelentéséhez, két kiegészítő faktor 
(s( és Sj) tartozhat, amelyek együttesen is funkcionálhatnak, а К V 
N-caus. corr.-näk három típusát kell megkülönböztetnünk: 

1. A Res. К V és megfelelője, a N-caus. res. corr. К V: испугать (ksj) 
испугаться (Sj); 

2. Az Intstr.-K V és megfelelője, az Instr. / N-caus. corr. К V: велеть 
(ksj) — сказать, написать stb. (sj); 
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'3. 3fac: К V az előző két -típus N-caus. corr. К V-val egy szerkezet-
ben szerepelhet: подозвать (ksi Sj)—сказать, крикнуть (Sí), подойти (SJ). 

A 2fac. К V-k (amelyek nem jelölik а К K, s í alkotóelemét) általá-
ban azonos jelentésű szerkezetben szerepelhetnek a N-caus. corr.-kal (pl. 
убить — умереть); a 3fac. К V-k azonban (amelyek jelölik а К К S í ele-
mét) nem helyettesíthetik N-caus. corr. párjukat . Ez azzal magyarázható, 
hogy ugyanazon Sj mindig különböző sj eredménye lehet, és megfordítva, 
ugyanahhoz az si-hez különböző Sj kapcsolódhat mint eredmény. 

így a fentebb említett умереть, N-caus. corr. igének egy sor 3fac. 
К V felel meg: повесить, казнить, застрелить, расстрелять, задушить, зада-
вить, зарезать, зарубить stb. ugyanakkor egy 3fac. К V-nak вытереть két 
N-caus. corr. felel meg (быть сухим, быть чистым), amelyek közül minde-
gyik helyettesíthető 2fac. К V-vel (быть сухим—высушить, быть чистым 
— вычистить). 

2.15. А К К minden alkotóeleme egy csatlakozási pontot, dúcot, gócot 
alkot. így természetesen — a kupola is dúcot képvisel, amelyet nem fel-
tétlenül egy alkotóelem jelöl. 

Ha a mikr.oszituáció mindkét eleme jelölt, kifejezett a szegmentum-
ban, akkor a szegmentum két dúcból áll: Его приход (заставил) меня уйти. 

На a mikroszituációnak csak egy eleme jelölt a szegmentumban, 
akkor a szegmentum mem teljes, hiányos. Két válfaja lehet: 

1. A mikroszituációnak a szegmentumban nem jelölt második kompo-
nense a kopula lexikai jelentéséhez kapcsolódik; ezek az implikatív szeg-
mentumok. А Я (подозвал) его К K-ban mindkét szegmentum implika-
tív; a kopula, természetesen, háromelemes. 

2. A mikroszituációnak a hiányos szegmentumban nem jelölt máso-
dik komponense nem kapcsolódik a kopula lexikai jelentéséhez, sőt egy-
általán nem is szerepel az adott К K-ban. Az ilyen szegmentumokat nem 
implikatív szegmentumoknak nevezzük. A 51 испугал его К K-ban az első 
szegmentum nem implikatív, a második implikatív; а Я (приказал) ему 
(уйти) К K-ban az első szegmentum implikatív, a második teljes; а Я 
(заставил) его уйти К K-ban pedig az első szegmentum nem implikatív, 
a második — teljes. 

A nem implikatív szegmentumok a szemantikailag elliptikus szegmen-
tumok létezését bizonyítják. (Vö. 2.4.) 

A szegmentumok és kopulák lehetnek bővítettek. A szegmentum ill. 
a kopula bővítményeihez а К К gócon kívüli elemei tartoznak (vagyis 
а К K-ban nem alkotóelemként szereplő szavak; „mikroszövegkörnyezet"). 
Ezek a bővítmények azonban szintaktikailag közvetlen kapcsolatban állnak 
a szegmentumok vagy a kopula gócaival. így például, а Высокий юноша 
(вежливо пригласил) ее на танен К K-ban а высокий melléknév és а 
вежливо határozószó az első szegmentum és a kopula bővítményét alkotja. 

Bővített lehet a teljes és a hiányos szegmentum is. Bizonyos nehéz-
ség mutatkozik a hiányos, bővített és a teljes, nem bővített szegmentum 
elhatárolásánál, mivel mindkettő gócai attributiv viszonyban állnak egy-
mással. Legbiztosabban а К K-ban szereplő jelzett szó alapján különböz-
tethetiük meg őket. А Высокий юноша пригласил» её на танец К K-ban 
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a jelzett szó a mikroszituácíó tárgyát (személyét) jelöli. (Az első szeg-
mentum hiányos, bővített.) 

А Его приход ( развеселил ) всех К K-ban jelzett szó állapotot jelöl. 
(Az első szegmentum teljes, nem bővített.) 

2.17. A mutató névmás formájában képviselt hiányos szegmentumot 
egész mellékmondattal is bővíthetjük: То, что он не нерпу лен (заставило), 
всех заволноваться; Нее расстроились (из-за) тоги, что прогулка не состо-
ялась. 

2.18. A teljes és hiányos szegmentumokat a következőkben két cso-
portra oszthatjuk. 

1. Azt a szegmentumot, amely — teljesen vagy részlegesen — kife-
jezi а К S antecedentjét, az antecedent szegmentumának nevezzük. 

2. Azt a szegmentumot pedig, amely а К S konzekvensét részlegesen 
vagy teljesen jelöli, a konzekvens szegmentumának nevezzük így а Его 
появление (вызвало) ofuuini c\ic\ К К első szegmentuma az antecedent 
teljes szegmentuma, a második a konzekvens teljes szegmentuma; а Мы 
вернулись (из-за} l o h u h К K-ban az első szegmentum a konzekvens 
teljes szegmentuma, a második az antecedent hiányos szegmentuma. 

2.19. Szintaktikai helyzetük alapján a szegmentumok feloszthatók 
elsődlegesekre vagy primerekre (se 1). másodlagosakra vagy szekunde-
rekre (se 2). (A primer és szekunder értelmezésnek semmilyen kapcsolata 
sincs а К К elemeinek lineáris egymásutániságává!.) 

2.20. A szegmentumok szintaktikai helyzetét altalában az alany hatá-
rozza meg. Ebből a szempontból három alapeset lehetséges: 

1. Pia a dúc csak egy, az alany funkciójában szereplő elemet tartal-
maz, akkor ez az elsődleges, primer szegmentum; az összes többi másod-
lagos. 

Твой приход 

se 1 

заставил 

kauzatív 
kopula 

его уити 

se 1 

2. Ha a dúc két vagy több, az alany funkcióját betöltő szegmentumot 
tartalmaz (vagyis alárendelt alanyi mellékmondattal van dolgunk), akkor 
a főmondatot képviselő szegmentum lesz a primer szegmentum. 

Мы вернулись 

se 1 kauzatív 
kopula 

начален дождь 

se 2 

Начался дождь 

se 1 

поэтому 

kauzatív 
kopula 

мы вернулись 

se 2 

3. Ha egy szegmentum nem tartalmaz az alany szerepét betöltő csat-
lakozási pontot, akkor az a szegmentum lesz a primer szegmentum, amely 
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szintaktikailag közelebb van a mondat alanyához. (,,Szintaktikai távolság" 
alatt a két alkotóelem — részegység — közti távolságot értjük.) 

2.21. Ebben az esetben két variáció lehetséges: 
1. А К К szintaktikailag teljes, konkrét, egész, befejezett közlést tar-

talmaz. A kauzatív kopula itt az alany szerepet Lölti be. 

ТГпичина наииего отъезда заключалась ъ болезни Spora. 1 Л j ^ I 

Itt nyilvánvalóvá válik a szegmentumok határozott potenciális dif-
ferenciáltsága; а нашего отъезда szegmentum az alanytól egy egységnyi 
„szintaktikai távolságra" van, ezért primer szegmentum; а болезни брага 
szegmentum két egységnyire van az alanytól, ezért szekunder szegmen-
tum. 

А причина заключалась főnévi , bőv í te t t kopula . 
2. На а К К nem teljes, hiányos (csak a közlés, a mondat egy bizo-

nyos részét tartalmazza), a szegmentumok pozicionális differenciáltsága 
teljesen határozatlan, függetlenül attól, hogy a kauzatív kopula az alany 
szerepét tölti-e be vagy sem. 

Aj Криказ ко/ианцира ocf отступлении »ойск сГып очень своевременным. 
f. ^ ^ 

t I 

* — - t X " " " 
Он передал приказ команаипа 
t п _ f f f 

А К К mindkét példájában (приказ командира об отступлении войск) 
szintaktikailag nem teljes szegmentummal állunk szemben ( командира, 
отступлении войск), amelyek egyenlő „szintaktikai távolságra" esnek az 
alanytól; első esetben egy egységnyi, második esetben három egység-
nyi ez a távolság. Ilyenformán a szintaktikailag nem teljes К K-ban a 
szegmentumok primer és szekunder volta, vagyis а К К pozicionális 
szintaktikai s t ruktúrájának meghatározása, lehetetlenné válik Ezért dol-
gozatunkban csak a szintaktikailag teljes К K-kal foglalkozunk. 

2.22. A szintaktikailag teljes К K-ban a primer és szekunder szeg-
mentumok jelenléte feltétlenül szükséges a kopula szövegkörnyezetének 
biztosítása érdekében. 

E két alapszegmentumon kívül а К К egy harmadik — fakultatív — 
szegmentumot is tartalmazhat. A fakultativ szegmentum nem tartozik a 
kopula alapvető szövegkörnyezetéhez, ezért jelenléte а К K-ban nem fel-
tétlenül szükséges. Pl.: (Своим криком) он испугал меня, (Доказан свою 
правоту), он заставил его извиниться. 
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2.23. A fakultatív szegmentumok (sokkal nagyobb mértékben, mint 
az alapvető szegmentumok) hajlamosak ún. pozicionális cserére. Az ilyen 
csere egyáltalán nem befolyásolja a két alapvető szegmentum szintaktikai 
funkcióját. Inverzió ebben az esetben nem lehetséges. UH испугал меня 
своим криком; UH заставил его извиниться, доказав свою правоту. 

2.24. Most nézzük meg az imént tárgyalt szegmentumok pozicionális 
típusainak a szemantikai típusaikhoz való viszonyát. 

A se 1 antecedentben a kauzatív kopula mindig következményt jelöl. 
Ebben a típusú К K-ban inverzió nem lehetséges. (Мы заставили их вер-
нуться.) 

A se 1 konzekvensben a kauzatív kopula mindig okjelölő. А К K-nak 
ebben a típusában inverzió lehetséges. (Они вернулись из-за дождя.} 

2.25. A következőkben vizsgáljuk meg a teljes szegmentumok szin-
taktikai típusait. Lehetnek: 

1. közvetlenek, 
2. közvetettek (közvetítettek). 
Közvetlen az a szintaktikai viszony, amely két dúc között jön létre 

egy harmadik nélkül. Ennek a viszonynak az alábbi két típusa ismeretes: 
A) szubjektív (S)11 — брат приехал; В) attributiv (а) — ирин;и брата. 

Bármely attributiv viszonyt jelölő szegmentumot ugyanannak а К IC-
nak a keretében felcserélhetjük egy nem teljes szegmentummal (jele: (X)|: 
Его крик испугал меня — UH испугал меня; Мы вернулись ин-за болезни 
брата—Мы вернулись из-за брата. Nem minden attributiv szegmentumot 
lehet azonban felcserélni nem teljes, hiányos szegmentummal. (UN добился 
моего согласия: a hiányos se l - t nem cserélhetjük fel attributiv szegmen-
tummal.) 

Az ,.X" jel a következő csoportosítások során csak olyan hiányos 
szegmentumokat jelöl, amelyek felcserélhetők attributiv szegmentummal. 
Ezek az attributiv szegmentumok funkcionális párjai lesznek. így а Его 
крик испугал меня és a Un испугал меня se 1-je funkcionális értelem-
ben azonos típushoz tartozik. 

Hiányos szegmentum szerepében gyakran találhatunk mellékmondat-
tal bővített névmást is: То, что вы оияздали, рассердило его; Он рассердился 
из-за того, что мы опаздали; Его болезнь была причиной того, что мы вернулись. 
Az adott típusú hiányos szegmentumok ugyanazon К K-n belül felcse-
rélhetők attributiv szegmentummal: Наше опаздание рассердили его. Его 
болезнь была причиной нашего возвращения п т д. 

A közvetített vagy közvetett szintaktikai viszony két dúc között jön 
létre egy harmadik közvetítésével. így а И заставил его уехать К К 
se 2-ben а его és az yexán> dúcok közti viszony közvetített; a kőzve« 
títő szerepét a harmadik dúc, a kopula (заставил» látja el; 
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Ezt a közvetített viszonyt nexusnak is nevezhetjük (n)12. 
2.26. A nexus-szegmentumok a következőképpen oszthatók fel : 
a) nexus verbális (nv): pl.: Он заставил меня уйти. (К К se 2) 
b) nexus nominális (nn): Его ошибка привела команду к поражению; 

Он довёл её до слёз и т. д. 
A fenti nem szubjektív viszonyt átalakíthatjuk szubjektívvé: a —*• s: 

его плачь —• он плачет; n —• s: его уйти —• он ушёл: команду к пораже-
нию —• команда потерпела поражение; её до слёз —* она в слезах. 

А К К eredmény-szegmentumának szubjektív szegmentummá való 
átalakítása az adott К К nem kauzatív korrelánsát adja. (Vö. 2.13.) 

2.27. Az orosz nyelvben 15 alapvető kauzatív típust különböztetünk 
meg (Tt—T l5). 

A K K 
típusai se 1 kauzatív 

kopula se 2 
A K K 
típusai se 1 kauzatív 

kopula s e 2 

T, s elöljáró szó a T9 X S í k s 

T2 s kötőszó s Tio X s t k a 
T3 X melléknév a Tu X S í k n 

T4 a főnév a Tl2 a k a 
T5 X főnév a Ti3 a k n 
T6 X siksj X T i 4 X k a 
T7 X s,ksj n Tis X k n 

T8 a ksj X 

Példák: Tx : Мы вергпчшсь из-за болезни брата; Я знаю это благодаря 
его сообщению; Т2: Начался дождь, поэтому мы вернулись; Мы пернулись, 
так как начался дождь; Пошел такой сильный дождь, что мы вернулись; 
Пошёл дождь, и мы вернулись. Т3; Ты виноват в её смерти. Т4: Твоя ошибка 
— причина нашего поражения. Т5: Ты виновник её смерти. Т6 ; Он подозвал 
меня. Т7: Они избрали его секретарём; Они назвали сына Иваном. Т8 : Его 
рассказ рассмешил меня. Т 9 : Он приказал (ей), чтобы она ушла. Т10; Он 
разрешил наш отьезд. Т и : Я разрешил ему уйти; Я попросил его о помощи. 
Т12: Его появление вызвало всеобщий переполох. Т1 3 : Его появление выну-
дило нас удалиться; Его слова толкнули её на преступление. Т1 4 : Я добился 
его согласия. Т.,; Он оставил меня в покое. 

Egy К V különböző típusú К K-t képezhet (Id. a T10 és a Tu típu-
sokat). 
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2.28. A kauzatív kopula szerepét betöltő elöljárószók a következők 
lehetnek: 

1. Mindig kauzatív (csak kauzatív) jelentésűek: 
Благодаря искусству художника потолок казался бесконечно высоким; 

Остальные агрегаты ввиду износа уже несколько раз менялись; Вследствие 
тумана пароход не вышел в море; По причине неудачной охоты наши кони 
не были так измучени. 

2. Nem mindig kauzatív jelentésűek: 
Он вернулся из-за дождя -> Он выглянул из-за дерева; Отец Наташи 

горячится из-за дочери; Она вышла замуж из покорности к матери; Из раз-
говоров со стариком я узнал ужасную новость; За отсутствием доктора боль-
ных принимал фельдшер; Я ликвидировал свои книги за ненадобностью; Он 
покраснел от стыда; От итих книг в душе у меня сложилась стойкая вера 
в человека; Они поссорились по недоразумению; Он заболел с горя; Она 
меня за муку полюбила. 

3. Csak szövegkörnyezetben kauzatív jelentésű elöljárószók. (Általá-
ban statikus, dinamikus, térbeli vagy időbeli jelentésűek.): 

В этом костюме плечи его казались шире; На фотографии он выглядел 
элегантнее; Под его тяжёлыми сапогами скрипел иол; Иод солнцем меч зас-
веркал: Он совершил этот поступок при их благосклонном молчании; При 
свете луны её глаза казались синими; При взгляде на неё он вздрогнул; Он 
сознался под напоромулик. 

Különleges esetek: 
Он у меня заработает; У неё сбежало молоко; Он постригся [у хорошего 

парикмахера]; 51 сшил костюм |у хорошего портного].Ezekben a példákban 
az у elöljáróval jelölt dúc élő ágenst fejez ki. 

А Тц-пек két válfaja lehet: A) igei (он приказал /ей уйти) és В) 
névszói se 2. Az utóbbi esetben a főnév (elöljáróval vagy anélkül) külön-
böző esetek formájában fejezheti ki a kauzatív viszonyt. Például: Я пору-
чил ему это дело; Я разрешил ему осмотр помещения; Я обратился к нему 
за советом; Он призывал рабочих к борьбе: Я попросил его о помощи; Я 
по требовал у него объяснений и т. д. 

А Т | 2 névszói se 2 szintén kiemelkedik sokféleségével: 
Я помог ему в работе; Опыт научил его осторожности; Её мольбы удер-

живают его от запоя: Его пример спас её от уныния; Жизнь в городе приу-
чила его к одиночеству; Его советы предохранили её от ошибок; Он толкнул 
меня на этот поступок; Новые впечатления отвели от этой мысли; Его слова 
избавили её от сомнений; Её болезнь возложила на меня тоску; Его слова 
придали хмне смелости; Его энергия привела нас к победе; Горе довело её 
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до самоубийства; Твой упрёк не дает ему покоя; Малейший пустяк вызывал 
у него слезы; Незнание привело его к ошибке; Ваши слова вывели его из 
терпения; Это довело дело до скандала; Толчок привел колесо в движение. 

2.29. A felsorolást, természetesen, még lehetne folytatni. Célunk azon-
ban csupán az volt, hogy ízelítőt adjunk az orony nyelv К K-nak köréből. 

Végezetül — a második fejezet összefoglalásaként — tekintsük át 
ismét а К К témakörébe tartozó legfontosabb terminus technikusokat. 
(A táblázatban nagybetűvel szedettük konkrétan az adott К K-ra vonat-
kozó szakkifejezéseket. Ld.:' a 462, 463. oldal táblázatait!) 

III. Magyar műveltető igék fordítása orosz kauzatív konstrukciókkal 

A morfológiai К V ill. a szintaktikai К К áttekintése után néhány 
gyakorlati tanácsot k ívánunk adni a magyar morfológiai К V-k orosz 
szintaktikai К K-val tör ténő fordításához. 

Mivel kiindulópontunk a következőkben a magyar nyelv műveltető 
igéi lesznek, ezért a magyar kauzatív ill. műveltető igékkel kapcsolatban 
szükségesnek ta r t juk megjegyezni a következőket [23]. 

A műveltető igék képzői többnyire cselekvő igén vagy ma már inpro-
duktív tőn fordulnak elő, bár ritkábban visszaható képzős igékhez is 
hozzá járulhatnak. Csoportjai: 

a) igazi műveltető igék: ás-at, ugr-at, fest-eí, ír-aí, sejt-et stb.; 
b) tökéletlen műveltető igék: biz -tat, pihen-tet, gyönyörköd-íeí stb.; 
c) álműveltető igék: hibáz-tat, szármáz-tat stb. 
A magyar nyelvben a leggyakoribb -at, -et; -tat, -tet kauzatív képző 

mellett használatosak más tökéletlen műveltető és álműveltető igék kép-
zésére alkalmas képzők is; pl.: -aszt, -eszt: ugr-aszt, megij-eszt stb.; -ít: 
csillap-íí, gyarap-íí stb.; -t: csökken-t, libben-í, tenyész-í stb.; -al, -el; 
-lal, -lel: forr-al , nev-el, hiz-lal stb. 

A mi szempontunkból ezek az igék kevésbé jelentősek, ti. műveltető 
funkciójuk már kiveszőben, elavulóban van, ú j alakot ritkán képeznek. 
Szótárunkban azonban néhány ilyen ige is helyet kapott. Oroszra legtöbb-
ször egyszerű igével fordítjuk.. 

A magyar műveltető igék oroszra fordítása a következőképpen tör-
ténhet : 

1. segédigék felhasználásával, 2. lexikailag, szintaktikai úton, 3. ön-
álló igével -j- főnév ragozott alakjával, 4. а с/делать vagy egyéb igével 
-f- alárendelt mellékmondattal, 5. körülírással, 6. a magyar nyelv szem-
pontjából orosz szuppletivizmusokkal, 7. -ся és -ся nélküli igékkel, 8. diak-
ron szempontból műveltető igékkel stb. (Itt is megjegyezzük, hogy fel-
sorolásunkban, a példák összeállításakor nem törekedtünk teljességre.) 
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1. Segédigék (kopulák) 
A) Valódi segédigék 
a) Tiltást kifejezőek: запрещать/запретить; Директор не запрещал нам 

ходить по улице после 7 вечера. Az igazgató nem tiltatta (= tiltotta) meg, 
hogy este 7 után az utcán legyünk. 

b) Parancsot kifejezőek: велеть, приказывать/приказать, принуждать/ 
принудить; Учитель велит мальчику отвечать на вопрос. A tanár a (feltett) 
kérdésre felelteti a tanulót. 

c) Engedményt kifejezőek: разрешать/разрешить, позволять/позволить, 
распорядться/распорядиться; Руководство распорядилось выполнить план дос-
рочно. A vezetőség határidőre teljesíttette a tervet. 

d) Neutrális jelentésűek: заставлять/заставить, заставить долго размы-
шлять — gondolkodásra késztet, elgondolkodtat; не заставляйте просить  
себя — ne kéresse magát. 

B) Alsegédigék (az okozás kisebb intenzitását közvetve jelölik): 
заказывать/заказать, приглашать/пригласить, вызывать/вызвать, давать/дать, 
возбуждать/возбудить, просить/попросить; Мы попросили Степана отправить 
заказное письмо. Istvánnal ajánlott levelet küldettünk. 

2. Lexikailag, szintaktikai úton (смысловой каузатив); 
Он принёс мне хлеба. — Kenyeret hozott = Kenyeret hozattam. 

(A szövegkörnyezet utal rá: Я попросил его зайти в магазин. Он принёс 
мне хлеба.) Каменщик построил ему этот дом. — A kőműves építette neki 
a házat = Kőművessel építtette a házat. 

3. Önálló ige -f- a főnév ragozott alakja: учить у кого-л — taníttat; 
воспитывать у кого-л — neveltet; принимать экзамен —- vizsgáztat; под-
вергать тленью — elenyészt; держать иод арестом — őriztet; заморить голодом 
— éheztet; держать впроголодь — éheztet (önálló ige -f- határozószó) stb. 

4. с/делать vagy egyéb ige -f- alárendelt mellékmondat: Я сделал ему 
всё, чтобы он забыл горе. — Mindent megtettem, hogy elfelejtessem vele 
a bánatát. 

5. Körülírás: работает не сам, а за него (по его приказанию) кто-то 
другой — dolgoztat; (письмо) пишет не сам, а для него пишет кто-то другой 
— (levelet) írat. 

6. A magyar nyelv szempontjából orosz szuppletivizmusok: спускаться/ 
спуститься— leszáll > ссаживать/ссадить— leszállít; падать/пасть — bukik 
> опрокидывать/опрокинуть — buktat ; есть/съесть — eszik > кармливать/ 
кормить — etet stb. 
(A magyarban ezek az igék mind ál- és tökéletlen műveltetők.) 
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7. -ся és -ся nélküli igék: купаться/выкупаться — fürdik > купать/вы-
купать — fürdet : торопиться/поторопиться — igyekszik > Topoi шть/поторо-
иить — sürget, siettet; радоваться/обрадоваться — örül > радовать/обрадо-
вать — megörvendeztet stb. 

8. Diakron szempontból müveitető igék (ma már improduktív csoport): 
(стоять — áll) стаивать — állít; (кипеть — forr) кипятить/вскипятить — 
forral: (пить — iszik) поить — itat; (молодеть/помолодеть — fiatalodik) мо-
лодить — fiatalít stb. 

Végül néhány magyar К V orosz fordítását adjuk meg. Itt is lehetet-
len teljességre törekednünk, hiszen a segédigék legnagyobb részével ki 
lehet fejezni egy adott magyar К V jelentését К К formájában. Ezért 
egy-egy magyar К V orosz fordításának sokfélesége miatt előfordulhat, 
hogy a szótárrészben nem jelöltük egyértelműen kategorikusan az egyes 
csoportokat. (Fedések, csoportelmosódások lehetségesek. így, például, a 6. 
csoportban említett опрокидывать/опрокинуть я -ся -s alakjához vi-
szonyítva a 7. csoporthoz is tartozik stb.) 
ADAT (давать/дать — ad) 1. заставить, велеть, просить дать 1. Л, b, d 

2. дать через посредство кого-л. 5. 
AGGASZT (тревожитьоя/ветревожиться — nyugtalankodik, aggódik) трево-

жить/встревожить 7. 
ÁLLÍT (стоять — áll) стаивать 8. 
ALTAT Id. ELALTAT 
BEBOCSÁTTAT (пропускать/пропустить — beenged, bebocsát) велеть, при-

казать, просить пропустить l .A, b, d; дать разрешение пропустить 1. В 
заставить кого-л. пропустить 1. A, d 

BECSUKAT (ablakot) (закрывать/закрыть — becsuk) приказать, просить. 
велеть закрыть окчо 1. А, Ь, В 

BEFEKETÍT (чернеть — feketedik) чернить 8. 
BEHOZAT Id. HOZAT 
"REMUTAT (представляться/представиться — bemutatkozik) представлять/ 

представить 7. 
BESZÉLTET (говорить/сказать— beszél) 1. заставить, велетьговорить 1. А, 

Ь, В; 2. говорить через кого-л. 5. 
BUKTAT (падать — bukik) опрокидывать/опрокинуть — 6. 
CSEPEGTET Id. ELCSEPEGTET 
CSILLOGTAT (блестеть — csillog) давать блеск 1. В; 

szellemességét csillogtatja — блестеть остроумием 3; 
szónoki tehetségét csillogtatja — блистать красноречием 3. 
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CSINÁLTAT (делать/сделать; исправлять/исправить — csinál) 
дать исправить; Я хотел дать исправить очки — Meg akartam csináltatni 
a szemüvegeimet 1, В 

CSODÁLKOZTAT (удивляться/удивиться — csodálkozik) удивлять/удивить 
7. 

DOLGOZTAT (работать — dolgozik) 1. заставить работать; Когда-то поме-
щик заставлял работать женщин от зари до зари. 1., A, d.; 2. работать 
не сам, а за него или но его приказанию кто-то другой 5.; 3. jó szabónál 
dolgoztat — одеваться у хорошего портного 3.; melyik szabónál dolgoz-
tatsz? —- у какого портного ты шьёш ? 3.; кто тебе шьёт? 2. 

ÉGET (сжигать/сжечь — éget) заставить сжечь 1., A, d; просить заставить 
сжечь 1., В; 1., A, d; велеть сжечь 1., A, b 

ÉHEZTET (голодать —éhezik) морить/заморить голодом 3.; держать впро-
голодь 3. 

ELADAT (продавать/продать — elad) продавать/продать через кого-л. 
(другим) 5. 

ELALTAT (засыпать/заснуть— elalszik) усыпать/усилить 8.; 
elaltatja a gyereket усыпить ребёнка; (éterrel) усыплять кого-л. ефиром; 
(éberségét) усыплять бдительность; заглушить совесть, войти в комп-
ромисс с совестью 3.; (dúdolva) убаюкивать/убаюкать 6. 

CSEPEGTET (капать — csepeg) капать 2.; израсходовать по каплям 5. 
ELENYÉSZT (истлевать — пропадать — elenyészik) подвергать тленью 3. 
ELKOPTAT (hordásban) изнашивать/износить; занашивать/заносить; сна-

шивать/сносить; донашивать/доносить; обивать/обить; затаскивать/затас-
кать; (pl. cipőt) драть, biz. исшаркать; (teljesen) пронашивать/проносить; 
износить что-л. в лоск, (dörzsöléssel) вытирать/вытереть; протирать/про-
тереть; (teljesen) истирать/истереть; (ceruzát) исписывать/исписать; 
(sok játékkal) заигрывать/заиграть; biz. elkoptatja a cipője sarkát — 
исшаркать подметки; elkoptatja a ruhája uj ját — обивать рукава; 
elkoptatja a törlőgumit — истирать/истереть резинку 7. 

ELHALLGATTAT (молчать — hallgat) принудить кого-л. к молчанию; ты 
почему нринужаешь остальных к молчанию 3.; заставить кого-л. замол-
чать; велеть, приказать, просить (за)молчать 1., A, b, d, В 

ELSZOMORlT (огорчаться/огорчиться— elszomorodik) огорчать/огорчить 7. 
ÉLTET (vezért) (жить — él) заставить здравствовать у вождя) 
EMLÉKEZTET (поминать/помнить — emlékszik) напоминать/напомнить о 

ком-л., что-л.; заставить кого-л. вспомнить 1., A, d. Письмо напомнило 
прошлое — A levél a múltra emlékeztetett. 
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ENYHÍT (облегчаться/облегчиться; смягчаться/смягчиться — enyhül) облег-
чать/облегчить; ослабевать/ослабеть; смягчать/смядчить 7. 

ÉRLEL (созревать/созреть — érik) дать созреть; вызывать созревание 1., В 
ETET (есть — enni) кормить 6.; дать есть 1., В 
FAGYASZT (замерзать/замёрзнуть — fagy) замораживать /заморозить 8.; 

дать замёрзнуть, застыть 1., В 
FEKTET (лежать — fekszik) укладывать/уложить; Мать укладывает детей 

спать. — Az anya lefekteti a gyermekeket aludni. 6. 
FELELTET (отвечать/ответить — felel) заставить отвечать; И ей обидно, 

что зти самые ребята, молчат, скрывают озорника и тем самым застав-
ляют её Тамару вставать и отвечать на этот трудный вопрос. 
— És ő sértve érezte magát, hogy maguk a gyerekek hallgatnak, el-
rejtik a bűnöst, sőt ugyanakkor őt Tamarát is arra kényszerítik, hogy 
felálljon és feleljen erre a nehéz kérdésre, 1-, A, d (Tkp.: „megfe-
leltetik" Tamarát.) 

FELHÁBORÍT (возмущаться/возмутиться —-• felháborodottnak, megbántott-
nak lenni) возмущать/возмутить 7. 

FELVIDÍT (развеселяться/развеселиться — felvidul) развеселять/развесе-
лить 7. 

FIATALÍT (молодеть/помолодеть — fiatalodik) молодить; Эта причёска мо-
лодит Елену. — Ez a"frizura f iatal í t ja Jelenát. 8. 

FIZETTET (оплачивать оплатить — fizet) заставить, велеть, просить опла-
чивать 1., А, Ь, d; оплачивать счет другим; Сознательная женщина не 
оплачивает другим свой чёрный кофе. — Öntudatos nő nem fizetteti 
mással a feketekávéját . 5. 

FOGYASZT (убавляться/убавиться; уменьшаться/уменьшиться — fogy) 
расходовать, потреблять'6.; убавлять/убавить; уменьшать/уменьшить 7. 

FORRASZT (спаиваться/спаяться — összeforr) спаивать/спаять 7. 
FÖZET (варить/сварить — főz) просить сварить 1., В 
FÜRDET (купаться/выкупаться — fürdik) купать/в и купать 7. 
FÜTET (топить/истопить — fűt) приказать истопить 1., А, Ь; Скажи, чтобы 

истопили баню. — Fűtess be a fürdőszobába. 4. 
GYÖNYÖRKÖDTET (наслаждаться — gyönyörködik) доставлять наслажде-

ние кому-л. 3. 
HÍGÍT (разбавляться/разбавиться — hígul) делать жидким 1., В разбавлять/ 

разбавить 7. 
HÍMEZTET (вышивать/вышить —• hímez) дать, заставить, просить вышить 

1„ A," b, d 
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H I V A T (звать/позвать — hív) вызывать/вызвать; U H вызвал врача через 
соседа. — A szomszédjával kihivatta az orvost. 

HOZAT (приносить/принести — hoz) заказать через кого-л.; просить, велеть 
принести 1., А. Ь, В; Барин велел слуге принести завтрак. — Az úr 
felhozatta szolgájával a reggelijét. 

HÍZLAL (тучнеть/потучнеть; толстеть/потолстеть — hízik, kövéredik) делать 
тучным 1., В; откармливать/откормить 6. 

HIZLALT AT заставить откармливать 1., A, d 
HIVAT (звать/позвать; приглашать/пригласит!) — hív) пригласить; велеть, 

заставить прийти 1., A, b, d. 
Я приглашу его прийти ко мне. - • Mindjárt hivatom őt. 

IDEGESÍT 1. Id. AGGASZT 2. (волноваться - idegesnek, ingerültnek lenni) 
волновать 7. 

IRAT (levelet) (писать/написать — ír) приказывать, велеть, просить писать 
заставить писать 1. A, b, d; письмо пишет не сам, а вместо него пи-
шет кто-то другой 5.; Директор велит секретарюнаписать письмо. — Az 
igazgató megíratja titkárával a levelet. Директор заставляет писать пись-
мо родителям. — Az igazgató levelet irat a szülőknek. 

ITAT (пить — iszik) поить/напоить 8.; давать пить 1., В; угощать чем-н. 
алькогольным 3. 

KÉRDEZTET (спрашивать/спросить — kérdez) заставить спросить 1., A, d 
велеть ставить вопросы 1., А, Ь.;Во время урока учитель велел учени-
кам ставить вопросы к тексту. — ó r a alatt a tanár a tanulókkal az 
olvasmányra kérdeztetett. 

KIDERÍT (выясняться/выясниться —kiderü l ) выяснять/выяснить 7.; делать 
ясным 1., В 

KIDOLGOZTAT (разрабатывать/разработать — kidolgoz) заставить, велеть, 
приказать, просить разрабатывать 1., A, b, d, В; Партия заставляет спе-
циалистов разрабатывать пятилетний план. — A párt szakembereivel 
kidolgoztatja az ötéves tervet. 

KIÉHEZTET ld. ÉHEZTET 
KIHIVAT ld. HIVAT 
KÍNOZTAT (томиться -— kínlódik) томить кого-л. голодом или жаждой 7.; 

измучить до смерти 3. 
KIPUSZTÍT ld. KIIRT 
KISZOLGÁLTAT 1. átv. (valakinek a hatalma alá vet) быть отданным на 

чей-л. произвол; находиться в чьей-л. власти 5.; заставить подчиняться 
власти кого-л. 1., A, d ; обслуживать себя или прислуживать себе 
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KITISZTITTAT (чистить/вычистить — kitisztít) велеть, приказать, просить 
вычистить; 1., А, Ь, В; az utcán kitisztíttatta a cipőjét — он вычистил 
ботинки у чистильщика 3.; ezt a ruhát ki kellene tisztíttatni —это платье 
надо было бы отдать в чистку 2. 

KIVITET (выносить / вынести — kivisz) заставить, просить, велеть вынести 
1., A, b, d, В 

KÖHÖGTET (кашлять — köhög) вызывать/вызвать кашель 1., В 
LEGELTET (пасти — legel) пасти; Он пасет своё стадо. . . — Legelteti 

n y á j á t . . . 2. 
LESZÁLLÍT (спускаться/спуститься — leszáll) ссаживать/ссадить 6. 
LEZÜLLESZT (развращаться/развратиться; деморализоваться — lezüllik) 

развращать/развратить, деморализовать 7. 
LEUGRAT (соскакивать/соскочить — leugrik) заставить соскочить 1., A, d 
LEÜLTET (садиться/сесть — ül) пригласить, заставить сесть; 1., A, d, В; 

попросить сесть 
LEVÁLASZT (отделяться/отделиться — leválik) отделять/отделить 7. 
LOBBANT (вспыхнуть — lobban) воспламенять/воспламенить 6.; зажечь 2.; 

заставть гореть 1., A, d; воспламенить горючий состав — meggyúj t ja 
az üzemanyagot; одушевить 6. воспламенить зрителей 6. 

LOBOGTAT (развеваться/развеяться — lobog) развевать/развеять 7.; махать 
чём-л.; Мальчик машет флагом. — A fiú lobogtatja a zászlót. — 3., 6. 

LOCCSANT (наплескаться — loccsan) наплёскивать/наплескать 7. 
MAGYARÁZTAT (объяснять/объяснить — magyaráz) дать себе объяснить 

1., В; Я завтра дам себе объяснить то, что не понимаю. — Holnap elma-
gyaráztatom magamnak azt, amit nem értek. 

MÁSOLTAT (списывать/списать — másol) велеть, сказать, просить, заста-
вить списывать 1., A, b, d, В; Велите студенту списать тезисы. 
— Másoltassa le a hallgatókkal a téziseket. 

MEGHÖKKENT (Поражаться/поразиться— meglepődik, meghökken) пора-
жать/поразить 7. 

MEGÖRVENDEZTET (радоваться/обрадоваться — megörül) радовать/обра-
довать 7. 

MEGHARAGÍT (злиться/озлиться; сердиться/рассердиться — méregbe jön, 
dühbe gurul) злить/озлить, сердить/рассердить 7. 

MEGIJESZT (пугаться/испугаться — megijed) пугать/испугать 7. 
MEGNÉZET (осматривать/осмотреть — megnéz) заставить, велеть, просить 

осматривать 1., A, b, d, В; Министр заставляет ревизора осматривать 
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каждый новый завод. — A miniszter megnézet az ellenőrrel minden ú j 
gyárat. 

MEGRÉMÍT ld. MEGIJESZT 
MEGSZAVAZTAT подвергать/подвергнуть голосованию; ставить/поставить 

вопрос на голосование; Секретарь ставит предложение на голосование. 
— A titkár megszavaztatja a javaslatot. 3. 

MEGSZÜNTET (прекращаться/прекратиться — megszűnik) прекращать/ 
прекратить; Революция прекратила эксплуатацию. — A forradalom meg-
szüntette a kizsákmányolást. 7. 

MEGVERET (бить/побить — üt, ver) просить, велеть, приказать побить 
1., А. Ь, В 

MENESZT (идти — megy) отправлять/отправить G. 
MOSAT (fogat) заставить (ио)чистить зубы 1., A, d; (стирать/выстирать • 

mos) о т д а в а т ь / о т д а т ь бельё Стирать 1., В; отдать бельё в стирку 2. 
NEVELTET (воспитывать/воспитать самому — nevel) воспитывать/воспитать 

у других 3. 
NEVETTET (смеяться/рассмеяться — nevet) смешить/нассмешить — расс-

мешить 8. 
NÖVESZT (расти/вырасти — по) выращивать/вырастить 8. 
OLVASTAT (читать— olvas) заставить, велеть, просить читать 1., A, I), d, I >; 

Инспектор просит учителя заставить Петра прочесть письмо. 
— A felügyelő megkérte a tanárt, hogy olvastassa el Péterrel a levelet. 

ŐRIZTET 1. (охранять/охранить — őriz) велеть охранить 1., A, l>; 2. дер-
жать под арестом 3. 

PIHENTET (отдыхать/отдохнуть — pihen) дать отдохнуть 1., В; предостав-
лять/предоставить отдых 3.; tekintetét pihenteti — останавливать взгляд 
(взор) на ком-л., на чём-л. 1., В; (földet) оставлять/оставить под паром 
3.; (tésztát) ставить/поставить G. 

RENDEZTET (нриводить/привости в порядок — rendez) просить, велеть, 
приказывать привести в порядок 1., А, Ь, В 

RUHÁZTAT дать одевать 1., В; велеть одевать 1., А, Ь; снабжать одеждой 3. 

SIETTET (торопиться — siet) торопить; Он торопить меня с отъездом. 
— Sietteti az elutazásomat. 7. 

SZÁRÍT сушить/высушить; делать сухим 1., В 

SZOPTAT (сосать — szopik) дать, велет ь сосать 1., А, Ь, В 

TÁJÉKOZTAT (уведомлять/уведомить — tájékozódik) приказать, просить 
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велеть уведомить 1., A, b, В; Я прикажу уведомить тебя. — Majd tájé-
koztatni foglak. 

TANÍTTAT (учить самому — tanul) дать учиться 1., В; учить не самому; 
Пусть они дают учиться своих детей в университет! — Taníttassák 
gyerekeiket az egyetemen. 2. 

TEGEZTET (обращаться на „ты" — tegez) просить, заставить кого-л. обра-
щаться на „ты" 1., A, d, В 

TERMESZT Id. NÖVESZT 
VÁRAKOZTAT (ждать — vár) заставить ждать 1., A, d; 
VARRAT (шить/сшить — varr) отдавать/отдать в пошивку что-л. 2.; зака-

зывать/заказать платье 1., В; одеваться у кого-л. 3. 
VEZETTET (руководить — vezet) велеть, просить руководить 1.. А, Ь, В 
VIZSGÁZTAT (сдавать/сдать экзамен — vizsgázik) принимать экзамен [у 

студентов] 3. 

A szótárrészhez forrásmunkaként az alábbi munkákat használtuk fel: 
[23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30]. 

L Á B J E G Y Z E T E K 

1Az indoeurópai nye lvek igéinek egyik a lcsopor t ja , amikor az ige szenvedő 
a l a k j á n a k visszaható je lentése is van. Pé ldáu l : lat. lavari — „mosdat ta t ik" , moveri 
— „mozgattat ik", purgari — „tiszt í t tat ik" exerceri — „gyakoroltat ik" stb. 

2Az igében re j lő ún. „ lehetőségértéket" nevezik így, amely lehetővé teszi, hogy 
egy bizonyos sz in takt ika i fo rmát létrehozzon. (Lényegében az alany és a tárgy 
számát ill. meglété t jelöli egy adott monda tban . Vö. még syntactical implication, 
connotational value. 

3A latin res — tárgy szóból: r ; a l a t in status — ál lapot szóból: s. 
4fc; lat. causa (ok). Az orosz с („s") miatt , az esetleges keverés e lkerülésére : k. 
5Antecedent (ang.) — a megnyilatkozás, a beszéd „előző" egysége (szó, szerke-

zet, mondat) , amel lyel kapcsola tban (viszonyban) á l lnak a ki jelentés további részei, 
tagjai . Pl.: Человек, которого я видел вчера. [22]. 

6Konzekvens — a megnyi la tkozás „további", „következő" része. 
7A beszéd fo lyamatából , az e lhangzot t a lkotóelemek viszonyából logikusan kö-

vetkező К K-ról van szó. A se rövidítés az angol segmentation szóból. 
8A latin copula és resultativum szavakból. 
9 A latin instrumentum szóból. 
10A latin factor szóból. 
11 Az itt következő rövidí tések egyút ta l a 15 a lapve tő К K- t t a r t a lmazó táb lá-

za tunkhoz is eligazítást nyú j t anak . Ld. később! 
12Eredetileg két p red ika t ív viszonyt alkotó szónak mint a lanynak és á l l í tmány-

nak a kapcsolata. (Я нашел клетку пустой — клетка была в это время пустая), i t t 
a közvetített viszonyt t á rgya ló szövegrészek a lap ján ér telmezendő [22]. 
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[29] Dr. Bihari József: Az orosz nyelv eszközei a kauzat ív igei kapcsolatok k i f e j e -
zésére. Az Egri Pedagógiai Főiskola Füzetei 124. Eger, 1959. 79—92. 

[30] А. Лавров: Почему её не люблят? (Pethő Zsigmond—Rakoncás P á l : Orosz beszéd-
gyakorlatok II. évf. Tankönyvkiadó. Budapes t 1970. 68.) 

Kéz i ra tunk legépeltetése után jutot t b i r tokunkba Mihalikné Petuhova Tatyjana 
nagyszerű cikke a művel te tő igékről (Способы передачи венгерских каузативных гла-
голов на русский язык. (Методический сб, для преподавателей русск. языка. — Об-
щество Венгеро—Советской Дружбы, 1971. 1.) 

A magyar művel te tő igék oroszra való fordí tása tekinte tében vé leménye sok pon tban 
egyezik a mi nézetünkkel , ö is e l fogadja a hagyományos osztályozást: igazi, töké-
letlen és á lművel te tő igéket különböztet meg a magyar nyelvben, és kiváló pé ldákka l 
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illusztrálja azokat a nehézségeket, amelyeket az egyes csoportokba tartozó igék 
oroszra való helyes fordításai vonnak maguk után. Szerinte az igazi kauzatívák első 
csoportjába tartozó műveltető igéket (mosat, irat, ásat, koptat stb.) vagy két igével, 
vagy megmerevedett szószerkezettel (frazeologizmussal), és r i tkábban egyszerű tár-
gyas igével ford í t juk oroszra. Mivel azonban a műveltető igék orosz fordításánál 
leggyakrabban igénybe vett заставлять igének az oroszban sajá tos szemantikai szí-
nezete van (kényszert fejez ki a n n a k a részéről, aki a cselekvés ösztönzője és a cse-
lekvést végrehaj tó személy alárendel t ál lapotára utal), nagyon gyakran eltorzul 
a fordítás vagy legalábbis kiegészítő lexikai árnyala t járul hozzá az oroszban (Vö. 
e mondat fordí tását : Az elbérlő a ruháját a háziasszonnyal mosatta.) На а заставлять 
igét használjuk, félreértésre a d u n k alkalmat, mivel a háziasszony nem azért mossa 
ki az albérlő ruhá já t , mintha utóbbi őt erre kényszeríthetné. A mondat helyes for-
dítása csakis ez lehet: Квартирант отдавал белье в стирку своей хозяйке. 

A második csoportba Pe tuhova szerint olyan műveltető igék tartoznak, amelyek-
ben az jut kifejezésre, hogy a cselekvést végrehaj tó alany előidézője, oka vagy esz-
köze a végbemenő cselekvésnek. Ez igék töve lehet tárgyas és tárgyatlan is. Az 
oroszban rendszerint olyan ekvivalens tárgyas igék felelnek meg nekik, amelyekben 
a cselekvést végrehaj tó alany cselekvése teljességgel a közvetlen tárgyra irányul. 
Az esetek többségében az e f f a j t a igéknek visszaható pár juk van az oroszban: сме-
шить- смеяться, веселить - веселиться, развлекать —развлекаться, усадить—садиться, 
ознакомить—ознакомиться. Ebbe a csoportba tartoznak azok az igék is, amelyeknek 
az oroszban nincsen visszaható pár ja , de teljes mértékben a magyar műveltetők 
ekvivalensei. Vegyük pl. az egy gyökszótagból álló igék csoportját, amelyeknek a kö-
vetkező variánsaik vannak a magyarban : sz-v vagy sz-d-v: 

Végül az igazi műveltetők harmadik csoportjába tartozó igéket, amelyekben 
a cselekvés oka csak elmosódottan jut kifejezésre és amelyek csupán valamely cse-
lekvésre való irányultságot jelölnek, szintén cselekvő tárgyas igékkel fordí t juk 
oroszra. Ezeknek az igéknek a fordítása ál ta lában nem okoz nehézséget: függeszt — 
вешать, повесить, koptat — износить stb. Kissé bonyolítja azonban a fordítást az 
a körülmény, hogy távolról sincs az ide tartozó magyar műveltető igék mindegyi-
kének teljes érékű ekvivalens a l ak juk az oroszban. Ilyenkor különböző szószerkeze-
teket kell igénybe vennünk. (Vö. „ . . . m e g s é t á l t a t t a ú j toalet jé t" ; éheztet; agyon-
dolgoztat stb.) 

A magyar műveltető igéknek frazeológiai szerkezetekkel való fordítása, az igazi 
műveltetők esetében, gyakran sok problémát von maga után. Különösen nagy ne-
hézséget gördít a fordítás elé, m in t már említettük, а заставлять használata, amikor 
a társadalmi ranglétrán magasabban álló személyekről és azok alárendeltjeiről van 
szó. Ezzel kapcsolatban Petuhova ismét nagyszerű példára hivatkozik. A t i tkár alá-
íratja főnökével az iratokat. Ez esetben а заставлять használata azt jelentené, 
mintha a t i tkár volna a főnök felettese és így, kényszeríthetné az iratok aláírására. 
A valóságban azonban ez nem így van. Éppen ezért a helyes fordítás csakis ez 
lehet: Секретарь относит (дает) на подпись бумаги начальнику. 

Azok az igék, amelyekből az ún. tökéletlen műveltetőket képezzük a magyar-
ban, vagy egy bizonyos ál lapotban levést fejeznek ki: 

bízik — надеяться, доверять . . . 
gyönyörködik — наслаждаться чем-либо, 

vagy ez állapoton belül bizonyos változások kifejezői: 

foszlik — изнашиваться, осыпаться 
oszlik — делиться, распадаться 
érik — созревать 

etet — накормить 
itat — напоить 
fektet— укладывать спать 

(eszik, eués) 
(iszik, iuás) 
(fekszik, feküdni, fekvés) 
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Ennek megfelelően a kauzatív képzések egy része azt jelöli, hogy a cselekvést 
végrehajtó alany (a szubjektum) oka vagy eszköze annak, hogy valaki vagy valami 
ilyen vagy olyan állapotban van: 

bíztat — уговаривать, поошрять, обнадёживать 
gyönyörködtet — доставлять наслаждение, удовольствие, 

azaz előidézi, ока annak, hogy valaki a biztatás vagy gyönyörködtetés állapotába 
került. 

A kauzatív igék másik része azt fejezi ki, hogy a szubjektum előidézi, oka 
vagy eszköze annak, hogy magán az állapoton belül állott be valamilyen folyamat: 
foszlat, oszlat, érlel. 

Az e csoportba tartozó igék orosz megfelelőit két részre oszthatjuk. Az első 
csoport tárgyas igákbői áll, amelyek többé-kevésbé pontosan visszatükrözik a kauza-
tív ige magyar jelentését. Mindezek az igék, mint mondottuk, tárgyas igék és az 
általuk jelölt cselekvés egy másik tárgyra irányul. Fordításuk többnyire egyszerű, 
könnyű. PL: 

altat — усыплять, наркотизировать 
bíztat — уговаривать, поошрять, обнадёживать, одобрять, подбадривать stb. 

Az orosz megfelelők változatainak csak a stílusértékük különböző. 
Az orosz ekvivalensek másik része már bonyolultabb mind összetételük, mind 

fordításuk szempontjából, mivel ez esetben a magyar kauzatív igéknek orosz fraze-
ológiai kapcsolatok és szerkezetek felelnek meg. Az e f fa j ta igék fordítását még az 
is bonyolítja, hogy a szótárban távolról sem lehet mindig megtalálni a megfelelő 
orosz ekvivalenst. Még bonyolultabb a helyzet a második csoportba tartozó igék 
esetén, amelyek azt fejezik ki, hogy a szubjektum oka vagy eszköze annak, hogy 
magán az állapoton belül bekövetkezett a változások folyamata. (Vö.: A nap melege 
érleli a gabonát; régóta érleli magában ezt a gondolatot.) Petuhova szerint a ma-
gyar akadémiai szótárral szemben — ahonnan a példák valók — az utóbbi mondat 
helyesebb fordítása így hangzik: Эту мысль он уже давно вынашивает. 

Az álműveltető igékkel Petuhova egyátalán nem foglalkozik, mivel azok kauza-
tivitása már a magyarban is csak tisztán formális. Oroszra rendszerint tárgyas igék-
kel fordítandók. (B. J.) 

Й О Ж Е Ф Б И Х А Р И — А Т Т И Л А Ш А Л Г А 

О проблематике каузативности it русском языке 
( О б з о р в диахроническом и синхроническом плане) 

Р Е З Ю М Е 

В работе подробно рассматривается проблема каузативности и прослеживаются 
средства выражения каузативных значений. 

Цель статьи — способствовать осознанию того, что средства русского языка для 
выражения каузативности глаголов при сравнении со средствами выражения каузатив-
ности глаголов финно-угорских языков часто не равноценны, но и в то же время не 
скуднее других языков. Напротив, авторы на ряде примеров доказывают, что употреб-
лением вспомогательных глаголов и других грамматических средтсв, с точки зрения 
модальности, они часто многообразнее, чем каузативные глаголы и конструкции дру-
гих языков. 

В современном русском языке отсутствуют активные собственно-каузативные гла-
голы. В связи с этим закономерно стремление авторов изложить (пока еще б е з обоб-
щающих выводов) свои наблюдения над системно существующими в русском языке 
средствами выражения каузативности. 

Д о сих пор исследование каузативности в русском языке ограничивалось одно-
плановым синхроническим или диахроническим описанием б е з установления соотно-
шения с данными других языков. В предлагаемой рабте предпринята попытка дать 
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сопоставительную характеристику способов выражения каузативных значений в син-
хроническом и диахроническом планах. 

В статье нашли отражение научные труды, посвященные каузативности, и наряду 
с уже известными сведениями и фактами предложены отчасти новые примеры, собран-
ные и проанализированные авторами. 

Работу можно разбить на три части: 

I. Обзор русско-славянских глаголов в диахроническом плане. 

В рамках этой главы рассматриваются каузативные глаголы и некоторых других 
индоевропейских языков. После трансформационного определения морфологической кау-
зативности следует описание ее четырех подтипов (степеней): 

1. первично-каузативный подтип. Сюда относятся интранзитивные глаголы с ,,од-
иополевой" моноваленцией (при которых возможно только подлежащее), способные 
преобразоваться в „вдвухполевые" каузативные глаголы, в диваленцию (где воз-
можны и подлежащее и прямое дополнение). 
См. богатети > богатити; 

2. вторично-каузативный подтип составляют все производные деноминальные формы: 
слабъ > о-слабити; 

3. троично-каузативный подтип. К этому подтипу принадлежат интранзитивные 
деноминальные глаголы типа - e t i / - e j e , дополненные соответствующим рефлексивным 
панданом - i t i свойственым деноминальной каузативности типа - i t i , напр.: оженити 
cq > оженити. 

4. Четверично-каузативный подтип является синтаксически контекстуальным. См. Я 
заставил его уйти". 

II. Каузативные конструкции (КК) и выражение их в современном русском язы,<е. 

В этой главе подробно анализируются отношения причины и следствия, в которых, 
по мнению авторов, также находит выражение каузативность. Рассматриваются основ-
ные элементы отношений причины и следствия: последовательность, антецедентность, 
связка, сегмент, узел, микроситуация, макроситуация и т. д. 

III. Перевод венгерских каузативных глаголов русскими каузативными конструк-
циями (КК). 

В главе содержатся рекомендации и словарь для перевода венгерских каузативных 
глаголов на русский язык. Н а основе собранного и изученного материала авторы уста-
навливают следующие способы передачи каузативных значений в русском языке: 

1. использование вспомогательных глаголов; 
2. лексико-синтаксический способ; 
3. употребление самостоятельного глагола с формой косвенного падежа имени су-

ществительного; 
4. употребление глагола с!делать или другого глагола с зависящим от него при-

даточным предложением; 
5. перифрастический способ или фразеологизм; 
6. использование супплетивных форм (с точки зрения венгерского языка); 
7. употребление соотносительных глаголов: без -ся и с -ся; 
8. употребление глаголов, каузативных с точки зрения диахронии. 

KAUSATIVE VERBEN UND BEZIEHUNGEN 
IN DER RUSSISCHEN SPRACHE 

Dr. Bihari József—Saiga Attila 

Die Verfasser behandeln in ihrer Arbeit die Problematik des russischen Kau-
sativs und deren Ausdrucksmöglichkeiten. 

Das Ziel der Arbe i t ist darüber zu berichten, dass die Ausdrucksmittel des 
Kausativs in der russischen Sprache oft nicht eindeutig sind gegenüber zu den Aus-
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drucksmitteln des Kausativs anderer, z. B. der finnisch-ungrischen Sprachen, doch 
auf keinen Fall sind diese Ausdrucksmöglichkeiten ärmer, als die von anderen 
Sprachen. Die Verfasser beweisen es mit Beispielen, dass diese mit Hilfe von Hilfs-
verben und anderer Mittel aus modalen Gesichtspunkten oft viel nuancierter sind, 
als die kausativen Verben und Konstruktionen anderer Sprachgruppen. 

In der russischen Sprache der Gegenwart gibt es eigentlich keine aktiven 
kauzativen Verben. Deshalb war diese Arbeit notwendig, in der, wenn auch nicht 
zusammenfassend, jedoch systematisiert die Ausdruckmöglichkeiten der kausativen 
Konstruktionen im Russischen geklärt synchronischen, oder aus diachronischen Ge-
sichtspunkten das russische (slavische) Kausat ivum untersucht. 

Die Verfasser verarbeiten in ihrer Arbeit als Quelle verwendeten Teilstudien, 
bisher bekannte Fakten, eigene Kenntnisse und teils eigenes Beispielmaterial. 

Die Arbeit kann in drei Abschnitte eingeteilt werden.: 

I. Übersicht der russisch-slavischen kausativen Verben 
aus diachronischem Geseichtspunkt 

(Inner halb dieses Themenkreises beschäftigen sich die Verfasser unter ande-
rem mit der Bildung der kausativen Verben einiger indoeuropäischen Sprachen.) 
Nach der Transformationsbestimmung des morphologischen Kausativums werden 
die vier Varianten (Stufen) behandelt : 

1. Primäre Kausative: die „einseitige" Monovalenz (wobei nur Subjekt vor-
handen ist) des als Grundlage dienenden intransitiven Verbs verwandelt sich zum 
kausativen Verb, die „zweiseitig", also divalent ist (hier sind ein Subjekt und ein 
Objekt möglich), Vergleiche bogateti > obogatiti. 

2. Sekundäre Kausative: alle sind denominativer Abstammung: slab > o-slabiti. 
3. Kausative dritten Grades: es bedeutet das Ersetzen der intransitiven deno-

minativen Verben des Typs -éti/éjo durch die entsprechenden reflexiven Gegen-
paare -iti s?, die auf der Grundlage des -iti denominativen Kausativs beruht : ozeniti 
se > ozeniti. 

4. Kausative vierten Grades: sie sind syntaktisch-kontextual: („Ja zastavil ego 
ujti"). 

II. Ausdruck der kausativen Konstruktion (К K) (Verhältnis Ursache und Wirkung) 
in der gegenwärtigen russischen Sprache 

Die Verfasser analysieren in diesem Abschnitt ausführlich die Beziehung zwi-
schen Ursache und Wirkung. Da alle kausalen Verben auch einen drit ten „Mit-
wirkenden" angeben, nämlich den tatsächlichen Ausführenden der Handlung, so 
kann man die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung als Kausativ auffassen. 
So kann man in der Studie die grundlegenden Elemente des Verhältnisses zwischen 
Ursache und Wirkung f inden: Konsequenz, Antezendenz, Kopula, Segment, An-
schlusspunkt, MikroSituation, Makrosituation usw. 

III, Die Übersetzung der ungarischen kausativen Verben 

Die Verfasser geben Ratschläge für die Übersetzung der ungarischen kausati-
ven Verben ins Russische und ein Wortverzeichnis. Nach dem induktiven Stoff 
kann man auf folgender Weise die ungarischen kausativen Verben ins Russische 
übersetzen: 

1. Durch die Anwendung von Hilfsverben; 
2. Lexikalisch auf syntatischem Wege; 
3. Mit einem selbstständigem Verb + mit der deklinierten Form d^s Substan-

tivs; 
4. s/delat' oder mit einem anderen Verb -(- untergeordnetem Nebensatz; 
5. Durch Umschreibung und Phraseologie; 
6. Aus der Hinsicht der ungarischen Sprache mit russischen Suppletivismen; 
7. Ohne -s ja und -sja Verben; 
8. In diachronischem Gesichtspunkt mit kausativen Verben. 

477 





V. 
R E P R O D U K C I Ó K A R A J Z T A N S Z É K T A N Á R A I N A K 

MŰVÉSZI M U N K Á I ? ÓL 





BLASKÓ JÁNOS: TISZTASÁGRA, RENDRE VÁGYVA (100x120, olaj) 

22* 

4 8 1 





BLASKÓ JÁNOS: ZENE (70x100, olaj) 

3 1 * 
4 8 3 





BLASKÓ JÁNOS: MEDITÁCIÓ AZ ÉLETRŐL (100x70, olaj) 

4 8 5 
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SERES JÁNOS: TAPOLCAI TÓ (tusrajz) 





SERES JÁNOS: PÁTAKPART (tusrajz) 

4 9 1 





SERES JÁNOS: DIÓFA (linóleummetszet) 

4 9 3 





NAGY ERNŐ: MÁTRA (50x70, akvarell) 

4 9 5 





NAGY ERNŐ: UTCA (50x70, ecsetrajz, tus) 

22* 497 





NAGY ERNŐ: EGRI HÁZTETŐK (50x70, ecsetrajz, tus) 

4 9 9 





NAGY ERNŐ: DOMBOS TÁJ (ecsetrajz, tus) 

5 0 1 
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