
· ''; 

DR. LÁSZLÓ FERENC, A PEDAGÓGUS 

Dr. DFJBRECZY SÁNDOR 

Rövid rélerte lázas tevékenységben ·telt el, mert korán felli'smerte 
hivatásáit. Hivartásának élt-halt. Tanult és rbarrütotJt. Mai szemléletroel néz
ve ilS, hadradó pedagógusalink közé tartozott, bár v~lágnézetének megvol
tak a. maga korlátJai. 

Virlágszemlrédete nem egységes. Tartarlmaz materi:atis'tJa és idea~is

ta elemeke·t. Bacon-nalk, Marx és Engeas sz,aVIai ·sZJerrint "az angol ma!te
rti.~a':izmus és rninden modem. kísérleti tudomény ig1azi ŐIS!apjának': me
ohanJisztikus materüal~sta felfogása - már csak természettudományi kö
zépporn'búságánáll fog!V'a is - hatott László Vlillágszemléletének alrakulá
sára. E hraitás legink!álbb aMató-nervelő nézeteinek rendsze~ében tükröző
dik. 

. Bacon-tál tanulta, hogy hiarcolni kell a tudományos megismeré
séé:rtt, és hogy az igazi fi~ozófiána!k a tennész·etti jelenségek elemzésére 
ken épülnüe, s követ:Jkeztetése!i1ben a tlapasz'ba[arti megárUarpításokhoz iga
zodnia. Bacon ·szenint ismere·teink elsődleges forrásrali érzékeink. Lászl0 
is la rtJainítáiS, a fogalomalaldtlás f•alyamlatrában a lények érzékeltetéséből 
induJrt ki. Marx így jellemzi Bacon empiriikus módszerét: indukció, a
nra:lízis, ö.sszehraJSonlítás, megfiigye~!és, kísérlertezés, ezek az ésrsZierű mód
szrer fő ferltételrei". Lászrló is tanításáiban pontosan ele g ert tett e módszer 
fel'télte1einek. Bacon dolgoz·ta ki a tJudomány történetében a megisme
rés !induktív módlszerét. Azt hrarngozrtlabta, hogy a megismerés . során az 
oksági ös,szefüggésből, az egyes jelenrségek alapos elremzésébő'l kell kiin
dulnri. A tények összehasonlítésa pedig lehetővé teszi az ember számá
ra, hogy az egyestő~, a különöstől eljusson az álta[ánasho'z, a következ
teté'Se'khez. László i1s raz oktJatásba:n legtöbbször 'az egyes je le ás égek 
elemzésrétő'l jutott el az ál!tlallimoshoz. 

Bacon nem tagadta, de nem sokra becsülte, László vászont hang
súlyozta ,az aibsztnaikit gondol~odás szükségét a megismerésben, a taní-
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tásiban. A dedu]{Jciórt: nem me.Llő21te sem a tudományos megismerésben, 
sem az oktatásban. László tehát, hogy Enge,ls kifejezésével éljek; nem 
volt egyold!aLú ,1indttkdoniSita". A fogaloma-lakításban legtöbbször 1a 
k01I11k:rétumtól induktív úton jutott ell a tények lényegének feltárásáiig, 
a természet törvényeinek m~gfogalmiazásáig, olykor viszont deduktív 
módon az áJl,taJlános törvényekelt allkalmazitalbta, konikJrétizá1Jtalt1Ja az egyes 
jel,enség·ek fe1i:Sim'ertR'tJésében és je<Hemeztetlésetben. Bacon-nal együtt hir
dette, hogy az ember csak úgy ismerheti meg, CSiak úgy vetbetli aM 
ulialmának a teT~més'ZJetet, ha követi anll1ialk türvtényeritt. Dialektikusan 
látta és v:a1lotta, hagy ,a tei!'ITlészet örök mozgásban, változásban, fej.lő

désben v.an. Lé1szHó Bacon metafizlikus módszerét korszerüen, haladó 
sZJemlélettel alkialmazJta a 'Úudományo:s megi,sme11ésben is, az oktatásban 
i:s. 

Mtá:sife1ől vtilá.gts'Zlemlé~ete sZJintén Ba:con h:aJtlásána idera'l:ista voná
sakiatt 1is tÜJn1let :Del. ·"A termésZJettudományok visztanya a va.Háshoz" Oí~ 

mű 1900-ban megjelent dolgoz•art:ából kitűnik, hogy a tuldománytt a vtal
láSISial egye.zteltni kivánta. "A VJaiHás és a teii"ffiéSZJettudomlányok · segítő
társak - irjra értek~ében. - A hiit adj:a meg ra tudás!Illak a oé1t, fé
ke2li annak 1iú.llzésai!t, a Vta111ás' ti:szltítása visz0il11t a tudom'ányokból ~n-: 

dul kli." (12.1.) Egyeztető Jtlörek~!ésének ad nyomatékot ·a "Bod Péter éie
te" dmű 1903-lban megjelent dolgoz,atláhan. "Benne (Bod Péterben) az 
ig1az vallás és az igaz tudomány a iegszebb összhangban élt és munkált" 
- írj1a bevez€1tőjében. 

A kollegium egyh áZii főhattósága mégsem volt László vilrág,szemlé
lerté vel mege légedve. Tanítotit frilozófiát is. Ekkor derült kii, hogy ezt a 

l . 

tantJárgy;at nem 'B főhatóság áltJal előírt tankö:nyvlbőll, hanem biológiai 
allapon "pogány" szerző künyvébőll •tantftotta. Ezért az egyházi .főhatóság 
részéről kömoly ":feddés"-ben ré szesült. Örán gyakran olvasott fe.l Wlil
helm Bölsche: Az éllet fejlödéstö;rténete c1mu 1912-ben megjelent 
haeckieJ.ianus-dar~rn'istba konoepoiój:ú mű~1éből és Hoitsy Pál: A nagy 
termés2let című 1883-ban megjelrent :népszerüsítő ~öny·vébő!l. 

Vüágnézetének a~a!k.u[ását termész;et'budományos gondolkodáS/a és 
felekezeti .jtsJ.ml:ai tanári beosztása határozta meg. Az e[őbbi, ;tanárának, 
P1arádi Kálmánnak hatásál'la a materializmus :De1é vonzotta, ,az utóbbi, az 
iskoLa feilelke·ZJebi jellregéné l fogV'a, az íde,a,lli.zmUJs f'elé ~észtette. 

Az ok:'battást érintő koncepciója világné zetének m1a<teri1al:ista . ele
meitből alakurt ki. A XIX. sz. végén .kiöZJépJisk01lá:~l1Jkjban még }avában di
valtoZJott ra szófetisizmus. A tanrárak többsége megfeledkez'et.t az absz
trakció és az á!Halánosítás fontosságáról, os1ak a tárgya1kialt, je1ensége~et 

muta1t~ be, a.IlJéiLkül, . hogy 1az atbsz'trahálás . és az tái.HJaJ.Iánasitás segítségé-
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vel a valóság mélyebb megismerését tette volna lehetővé a. tanulók szá
má·ra. Főként emlékezetre támaszkodó verbális ismereteket közöltek, 
mely;eket a tanulók péllsszív módon raktározbak el em:ékeze.tükben. 
Lásztló . konoepaiója ezzel szemben azért haltadó, mert céltudatosan össze
k·apcsolta a szemléreti, közvetJLen, maci. nyelven a szenzoriális, az első 

jeizőrendszeri megismerést a fog,alrn:i, k.özvetett, mai nyelven a logikai, 
a máJSodtik jelzőrendszer-i megi,smeréssel. Lenin közismert formulája 
szerint is László kövertJte a megismerésben is, a taní,tásban is , ,az élő 

szemLél.etJtől az elvont gondollmdás"-ig vezető utat, sőt már a gyakor1a.~ti 

alkalmazás felé is lehetőséget és alkalmat talált. 
OktaJtó és képző munkájánatk középponJt}áha az emlékewt helyett 

a gondolkrdást, mégpedig ta tra.~nulók öná1llló gandolkodáJSának, 'aktív te
vékenységének fejl,eszrté'sét állította, mert célja ta tanul·ta.~k válágas meg
értetése és tar.tós rögzí1Jtetése volt. A formálllis és materiá[lis képzés har
cának kérdlésében egyik meltbet·t sem helyez'kedet't egydld~a~lú álláspont
ra, hanem a k1ettőlt egymálss.al összekiatposol ta, me rt ,azt vallotta, hogy a 
gyermeki gondollmzás, emleikiezés, meg:fligyelő.Wépesség s·tb. .fejlesztése 
éppen olyan forutas fe1adata arz otkt<artásnak, m·i'il't ismeretek nyújtásta. A 
képzés két formája kőzöltti chat1ektikus ·k1aposoltatot tisztán !látta: a taní .. 
tási anJiag, vagylis taz rusmeretek segítségével fej1l1eszt;ell1l.i. keH a · tanulók 
lelki működése:iJt, mert sZJaMa!i szeriit'lJt csak ,Siaját gondoirlmdálsuk folytán 
SZiere:zJhertnek értelmes be[á<tást a tanul<talk!ról." 

Oktatá:s:i koncepciója ma lis he1lytálló. Min1t taná~r szúgor.ú<an <tu
dományos al'atpon tatnított, taJmirért abban az időben meg keHeltrt harcol
nila. I\ji·bisztult tudományos .klo;ncepaiój!a alltatpján taníbotta természetrajz
ra és földmjzrn a sepsftszen<tgyörgyi és :környé'~bem tanu[ókat 1897 szep
tember,étől majdnem 30 éven át 1925 szeptemberléig. Kolozsvári egyete
mi tanársegrédi áll:ásárol ti.s azértt mond'Oltt le, hogy itthon, szülőföldj'én 

nevelhessen, ta.~nítJhtasson. 
Az új ilsmrer.e,tek közlése során legitöbbször induküiós úton a 

kcnkrét <tények W'ZJsgáLa·tálból inrdU'l<t ki. Ez azt jelentette, hogy a tanítás
ra kerülő új jelenségeklet •tanítvány,ativ:al előzőleg érzé!ke'ltetlte, . azaz 
s:z;emlél·tette. SzemLél,tető anyaga g.arzdlag és váHoz·atos voilt. A kitömött 
és borszesszes áUartJpreparlátumokkal és . ősálllatmintákkal, virág- és flq.
mintáklkial, a Jlepke- és b.ogárgyűjteményeklcJel, a szü1,es képekkel, az in
tergrálli:s és váznajzoklkal tö:r,trénő szemléltletés kü'lönböző formaváltozatai~ 
célirányoSiaJil váltog:a't!tra. Walther Béla, s:aebend. tankerületi . főigazgaJtó 
1915-ben tett ilskioJra:lá!toglattálslakor I.;áJS~ló szemlé.!Jteiő módszeréről jegy-
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zóktönyvéhen ·igy nytila1tkozoH: "A szaktanár J1apán földnijzát 'az osztály 
bevonásával magyarázta. Szemléltetése a térképnajzolás rendszRres gya
koro,Ltatá,sá:ra i1s ki'terjedt". 

Természeltt'lajzi szeritá:rán1aik 0-szem1é11Jeltő anYiag·árt az iskola bará
tainak és tanitványainak segítségével terv·szerüen és áUandóan gyara
pírtot·ta. 1909-ben, mlikor az iskola fennállásám~ik 50 éves évfordulóját 

, ünnepe1lte, szertá,rán.ak áillomán)lla már 5 936 dib szemléJltető táng)'lból 
állatJt. Walther Bél1a fői,gazgató 1908..,ban felvett lá:togatási j:egyzőköny
vélben álliapito·t'ta meg: "A természeti'IajZJi szertár őr.e, dr. !Já,szló Ferenc, 
a helyi f.auna és flo~a összegyüj<tésére súlyt fektet. Ezzel adja meg a 
s:nertár ~g.a21i li!Skoltai és tudományos értJék!ét". 

A szeml'él;te:tésnek 5 alapvető formavMtoZJatát használta a taní
tásban: a bemutatást, az elem·eztető szem1é'lte,tést, e kettő kombináció
já,t, ta közvettetJt és ta he:lysZJíni szeml!é1tetést 

Korán tuda1tosult benne, milyen óriási különbség v•an a síkban 
és ,a térben folyó bemutatás közöt,t. A sí.kban történő bemuba•tás csak 
egy dimenmós, a':oaz cs1ak egy, a látási analizátoma tám,as:okodiik, leg
többször ·a valóságnaJk kicsinyített mását ábrázro~jta, s ezért hibás vagy 
éppen hamíis képzetJek kiala\kításához vez;ethet. Ezze1 szemben a .térben 
folyó bemutatás :több dimenziós, vagytis 'több tanalizá,tor tevékenységét 
összesíti. A tanu1ók érzékszervi lievék€nység!ét •a bemut,atássa'l egyidejű 
r:a:jza~·tatással fokozta, tszernüket élesftette, tapintásukat finomít01tta, 
meg:fligyelőképe·sségüket serikentJette, kézügy;ességükett, motorikus reak-
aiójukat f!ejtlesztetltJe. ' 

Azt is tudta, hogy a tanulók figyelmének időtartama az önáHó, 
sZalbad erőfeszítéstől függ, ,ami v;iszont a munka je:Ientőségével s az ez
zel kapcsolatos érdeklődéssei függ Ös1sze. Ezérit ha:sznáH:a tanításáhan 
a még ma lis Jóválló elemezteM szemléltetést. Ez László idejében ór.iási 
pozítivumOit jellentett akárcsak. ma, mert a megismerés két sza:k:aszát: 
a s:zJenzori'ális és a log!ikali, •itLletve ;az első és 1a második jelzőrendszeri 

megismerésit egymással összekapcsoHa. A itJanulók a tanult jelenségelret 
nemcsak érzlékelték, hanem ezen túlmenőleg .az egyes ész~~elt jelenségek 
és részjelenségek köz'Ött összeifüggés!eket teremtettek, s a sz:intebizált 
érzélk!ltetekből klérdesek segítségével maguik jutottak e'l önállóan, a gon
dolkozás sikján, a tények, a jelenségek magy;a~ázaiáig, _fogallmak, í·téle
tek ·a~ko1tá1sáig és követktezitetések l'evonásáilg. Az e1lemző szemlél.tetés 
~özben két sztereotip kérdése volt: mi·t látsz?, meg ·tudod magyarázni, 
arndt iátlsz ? Szemlé~tetése ezze~ a felszólíltással zárult: megfigyeléseidet 
fogJa:d össze! Tehát az anraaízis müveletét szintézissel párosította. fgy 
serkentette tanítványait saját kiifejezése szerint' · "önvizsgálódásra"', mai 

' 

156 



nyel'Vien Ö!I).álló , megfigyelésre és önáll:ló gondollkozás:ra. Miveil a ,megér- . 
test ·nJag,yon aLapos és dJifferoo.ciál't sz.emléletre épírtette, nagy .· mértélk .... 
bell :Dejlesz·tette tJalníltvlányarl. gondolkodását raz anJalíZii,s, az elvonatkozta
tás, 1az álta!looosítá·s és 1a szin;tJézis logirmai műv.eleúeinek áill.andó gy,ako
ro1Jtatá,sáva1. Mai nyelven nemcs:ak ·az oktatás, h lanem a céllirányos for..:. 
maitív jelleg, 'a képzés kiÖiVIe'tellmlénj'ielinetk iis e1ege:t tett. · 

Ismerte 'az oiS~tJállyfogl,aLkoztatás didlaktikia!i jeientőségét. Tudta, 
hogy az osztálymunkában a sZJinte magától támadó versengés fokozza 
az egyén/i te1ljesí1tményt, rá·jöltt arna, hogy a koUektív rbanulásban több-. ,•, ' ,. . 
fréle szempoJ?.t nylilvánul meg egy-egy kérdés 1Janulmányozásánál. Tanít-
'ványrai így' ,f~óZJatosan rhozwszokrtJak egy-egy probléma soknlda1ú vizs
gátliatárh!Oz, rami hozzájárurt di..a!}ekrtikus gondollmdásuk fejlesztéséhez. 
Walther Béla 1912-'ben ~tett riskol,alátogatá's'a alklalmáVIal ]elvett jegyző
k;önyvélben ldeme}tJe, hogy "termés~etrajz órán a II. osZJtáilylban szemlél
t€11J.és,sel $ . az egész osztály forglalkoz:tartásával frelelJtek a tanulók". 

OlyJkior a tanfltJási tanyarg jlellegének megfelelően a bemutatást és 
az elemeztető szemléltetést a tarnulók aJktív bevonásáva~l céls2lerűen és 
v~ito:zJaltosan kiapcsolta egymáshoz. A bemutatJássrali Ő maga nyújtotta az 
első j'elzc;5rends2leri informéoiókat, az elemeztetéssei megado:tt szempon
t?Jk s~erint tanítványai önállóan sz.ereztek tapaszta1atot. 

Örái1t nemcsak ·a közvetlen szemléltertléssel tette érdekessé és 
vonzÓvá, . hlanem közvetett szemléltetéssel, a legjobb SZJakkönyvekből 
vett . idézetek felolvlatsásáv,aJl is élénkíteüe és elmélyftette .. Walther Bélra 
1912-hen rtlett lá:togatás1a rarlklalmával erre vonatkozó értékelő vélemé
nyélt jegyzőkönyvbe rog1ailrtJa. IdéZ'em: "N agyon heilyesnék tartom a . 1Ja
~ítJá1s1ba v,aló beillesz,tését egy-regy klrass:zJikus olvasmánynJak és ezáJtal 
liozzász.oktatársá:t a ' 1:Janurlókn~ak ahhoz, hogy komoly dolgokat is ól~assa
nak": . így ol~astuk el mi·, ,taní,tv·ány:ai, otthon eLejétől végig Herffi,an 
Ott6-n,ak: A · marclarrak · ha5znáról és káráról című híres és ~ama tos ma
gJi~ság~~a!l megírt könyvét Résziéltekett haHottunk és o~vrastunk: id. 
Bntz Gézá-lnJak az "AlLartok színe és mim:ikry", ifj. Bntz Gézrá-nak : 
,,Hydrárt pusztittó Amo:eba" címü érdekes és tanul'ságos k!önyvetből. 

·; · : 'LászJló ' ped:agógriájábari a szemléltreités alápeÍve m~ is '. időszerű. 
Csíky Bél.a tarsS'zerzővel 1896-ban összeálLította "Kolozsvár / részletes 
leírása" című l{lönyvecskéjét raz eLemi lirskolák has:zll1á}artár1a. Ennek ~eve
zetőjében írja: "A földrajz he1lyes tanítása a tlanteremből kiindulva s 
mindiig fokról--fokm hal~adva, az ,iskoLa épülrertéit, udvra:rát, kertjét stb. 
kell, rendre venJnJi". Ezután következik pliÍIIl:d. ra .· fötdrajZJi, .mind a term~
s2leti kömye2let ilsmerte:tésénél a szűlőföM, amelyre mint közvetlen szem
lélhető középpontm vonatko~taltjuk a távolabbi vidékekről előbb képek-
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ben nyert képzeleti, madd helyszíni látogart"Jások soráln szerzett · infonná
ciók,at. Meg Ó.'S fogalmazDa beveLJe'tőjében sze:ml.éltetésének alapelvét: 
,,A szemléltetésben a közeleibbirol a távol1abbira .. 1Jérünk át. Kezdő 

g)'lermekek'!"e nézve ped~g ~egkönnyebb, legjoibb az utJaZJba,tó módszer. A 
foJyók mentén utaZJtatjuk a gyermelkeket, s a folyó mellletti helységeket 
soroltatjuk fel, a nevezetességeket röviden mregemHtvén róluk". 

A1apelvének megtelelően 1Janntvány1ahna:1 helyszíni kiránduláso-
kon szem'llélltette a természeti és földrajzi jelenségeket. A tanulókat 
oly'él!Il t~anulmányi kirándulásokra vezette el előbb S'ajárt; megyéjük terü
letén, majd távaliaJbbi vidékekre, (Kolo~svár, Hunyad megye, Al-Duna), 
melyeken föJJdr:ajzli és rtlermészetrajzi ismereteilrot ellenőrizhették és 
gy,arapílthalbták. E kirándulá<S'okról a heiyi lapokiban számolt be. 

László idejében nem minden kiöZiéf2!iskdliad. 1:Janár tudott erre a di
da!k!Ui.lkai magas:at:m felemelikedrui. Igaz, hogy ehhez sZia!kitárgyának jel
lege is hozzásegítette. Színrvonlélil'as 11anÍ'tásált az d.Jslmselügyelők is elis
meir'ték. WarH:Jher BéLa 1909-ben . tett iisko1aU.á'togatása 1aThalmáva'l jegyző
könyvHeg dicsértte meg: "Igen jó eredményt találtam a természetliajzi 
és a fölidra:jz[ órálkon, mrelyek'en a tanítás a szemléltető és raj:wltató 
módszer szeflinrt ilil['ténlik". 

Az új isme11etek közlése foly,amán a könéppon1Ji sremléltető mód
szerrel kombinal'Va még a kérdező és a magya11ázó módszelf't használta. 

A kiéTclrező módszer alkalmazását tág1an érte,lmezte. Kérdéseivel 
az ismeootsZJemés munk~jálba a t'anu1ólkialt is a'ktívan bekiaposol1:Ja, hogy 
ezáltal fre'j[reSisze gontlolkozásukiat, fok'Ozza önal:ló ·ilevékienységüket. Fel
ismerte a kérdező módszer heurisztikus fonná!jlának irsmer:etközvetítő 

fun~cióját és jelenltőségét, ami. az ő üdejében mtka je~nségnek szám,í
tott. Még azt is megengedte tanítványainak, hogy az új anyag elsajátí
tása közben kérdéseket tegyenek fel. Ezt a taJn:ulók :azon igyek!ezetének 
tekiflltetbe, hogy érx:leklődnek, s. az új anyag V!rllágos megértésére töre
kednek 

A magy!arázó módszer Lászlónál járulékos, Itisegítő sze.repet ját
szort:lt. Rendszerlint folyamartosoo nem adortlt elő. Mágyammtált hol, a tanu
lók előző ismeretelinek, meglevő tapa:sztalatánlélk ellenőr:z;ésével, hol meg
fe~eM helyen bremUJtató vagy el•emeztető szeml1él<tetéssel sz:akíwtta meg. 
Ez7Jeil az volt a célja, hogy magyarázatával logük:ai ÖSISze:függéseke;t .és 
törvénysrerüségeikelt vlilágí'fu;on meg, tehát ezzel is a tanulók gondolko
zását serkientette, hogy számukra az új anylag pontos és világos megér
tését és elSiélijá<tilltásált biZ!tooítsla. Magy!élil'ázJatábél!Il nemCS/ak a soron levő 
jellenséggel fogLalkozott elsz1igeteliten, hanem egyben eJőkJész;íte.tte a kö
veilkiező, ,az erre épÜillŐ li1sm·ere,tek megértését is. T~isz,tábél!Il volit azzal~ 
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hogy az oktatásban nem elszigetelt .ismereteket, hanem egymással ösz
s:?Jefüggő ismeretren;dszerekiet közvetítünk Ma az ilyen· e[őadásmódot 
di1aillektikrusniak ne'Vezzük. Magya:Mmtána!k záró résZJében rémutatott ar
ra, hogy a tárgyalt természem jelenséget hogyan használhatja az· em
ber, s fe.lhívta a figyelmet annak célszerű a1k;alomazására a földműve

lésben és az ti.parban. Tehát a gyakorJaiti ha:sz'I):avehetőség kérdéseit is 
megrvti1ágo:sí'totta. E követelmény ma ó.s időszerű. 

Vhl[o1tta, hogy az ismere,tek elsajátítása a zok komo1y rögzítése . 
n é:l{ül osonka, befejezetlen folyamat. IsmeTte az ismeretek rögzítésének 
lélektani szalmszrut. 

A rögzítés folYJamatát a bevésetéssel, az akvizícióval kezdte. A 
bevésést két fontos tényrezőve.l erősí.tette: a benyomás intenzításával 
(érdeklődés felkeltése, sokoldalú, gondo1k!Oztató .szemlértetJés) és kapcso
la,tfteremrt:ő gyakori és időbeni szintetikus ismé tléssreL Az időbeliség mel
letrt (fél évli, év végi, később évhtarmadi isméitlés)· szem elött tartotta 
a térpa egységenkén'ti ~smétlés szüikségét, VJagy[s a ·tartla,lom elsőbbségét 
(pl. ha1iak, ízeltlábúak, nyitva- és zárv1atermő virágos növények stb.). 
l:smétlésikor a tookönyvtől e1térően új rendszerbe fogLal~ta:tJta •a tanul 
takart. 

A I"Ögzítés második szailmszának, egyiben aJ.apján:ak 1a "megjegy
zést", a reltenciót tekinte1.te, vagyis azoknak a kiapasol1attokn1ak kiaLakí
tását, melye.k 1a beiVésés UJtán 1biizonyos 1ideig megerósí•tés nlélkül is meg
maradnak. E~t úgy érte el, hogy 1az új tanul1t jleilenség és annak a mlin
dennapi, a gy1a~odlatá életben betöltJött fon.tJOISságla, hasznossága között 
kapcsoliabot teremtett (pl. a méhek fontos sze.repet viSZiniek a virágok be
ponásé.ban, az emberi sz,ervezet számá!fla fontas táplálékot gyűjteneik, 

gondozóju~ számána k'ellemes fog~alkozáJst s egy jó kereseti forrást biz
tosÍ'Íati11ak, a legmagaoobbrendűek ú.n. államolffi/t :allkotnak, közösségben 
élntek, ami megkönnyíti tenyész·tJésüket és gon!dlozásuktat. Rámutatott te
hát arra, hogy a tanult jeJeruségnek mi a j-e~lentősége az em·ber szem
pontjából. Ugyanakkor a retenciót ero.sftJet!be a .tJanulta~naik a régi lisme
retekhez való k~apcsolásáva'l s az egyes részek köz·ö,trtJi ,aJss.ziOdiáeiók ktia
laMt.tásával. 

A retenció, amint megfeJelő ingerek je1lentkeznek, .aktualizálódik. 
Az aktualizálódás a fellisme!fl€sfben és a feLidézésben jut kirfeje?Jésre. Nem 
elégedett meg, ha !lepke-, bogár-, nö'Vénygyüjteményünlret egyszerűen 

bemutattuk vagy s:oeme előtt végüg1apa:z;tuik, az egyes példányol)jat fet 
kellett ismernünk, pontos,élll1 ·meghlélltároznunk, s'Őt néhányról szóhan is 
feil Jrelae'tlt idéznünk 1a2'Jt, amit azokról megjegyeztünk és tatnultunk. A 
feli:smeré&t, azaz a megjegyzett benyomás önkéntelen aktualizálásái ·te-
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kin~ette a rögzítés hannadik . SL'laJk.aszának. Az ismeretrögzítés legfelsöbb 
' · -· stádiumáimk a feliidézésrt, 'a pontJDiS VliSJSzaemLé~ezést, az önálló rrepro-

. ·· ·- · dukciót tartotta, és követeLte meg tanítványaitól. ·. . .. . 

Az elsajátított !ismeretek rendszepes számonkérésére. komoly gon
dot fürdíltott, értéke1lrve, hogy ha a feLerlrő, különösen felsőbb osztályok
ban, raz adott ttermészeti jelenséget be tudta ágy.azni a fejlődés mene
tébe, a 'Uanult ranyag tényeinek és jelenségeíinelk rendsz,erébe. Emellett 
helyerseltJe, hogy ha a tanuló összehasonlította a hason1ló vagy eHen-

. tétes tényeket, strukrtúrák,a.t és életfeltételeket. Ha a f~lelő mindezekből 

kövertkeZ'tletés~k1elt is tudott levonni, kiérdemelte 1a legnagyobb osztály
Ziatot. I:smereteUenőrzésének ,az voilit egJ71etlen negatívuma, hogy szem 
elől _ rtév.e:sztette a tanulók öss2lefüggő beszédkésmég ének rendszeres . fej
lesztését. WaLther Bélta 1914-ben felvertt jegyzŐikönyvében kifogásol'.ta, 
hogy idézem: "a 1:lanulók még a vr. osztály óráin (ma X. o.) Sel11 ;be
szélnek összefügg,ően, a szaktanár fo'ly1tonosan közbevetett lvérdés~kkel 
ir.árnyítjra a feleileteke,t". Ez í.gy volt igaz. De László azt vaHotba, .ho.gy 
a verrbálirs ltanui.ás .álariCa a tJanár és a tanUílók között folytatott . pár
beszéd s'orán hiamal!' lehuM, és fel.szinre kerül a tarnuNJak megé11tésépek 
minösége: Vlilágossága, al,apossága, hiányosság:a vagy éppen hi·ánya ... 

A fent[ didaktdkai koncepció ismeretében könnyen megéDthetjük, 
hogy azok a iJaní·tványai, akiitk . később neves or · 'Osok lettek, miért 
mondrbak neki köszönetet a :tőle tanul·t aliapismereitekéTit s általában :a 
természettudományokk1al ViaJló ~oglalkozás megszerebtetésééDt. 

László helyesen ismerte fel az oktatás és ra nevelés kölcsönhatá
sát. Tudta, hogy 'a nevelésnek át keill ha.tni.a ·az oktatást, de a gyermeki 
személyliségneve,léshez az ok,batás ma@a nem elegendő. Az értelmi neve
lést 'a nevelés többi berüle:ténrek, főleg az er~ÖlcSii nevelésnek szfé:r;'áj-á
VIal egészítette ki. Az egykani Kollegium tantestületf" a nevelés iegfon
tqp:abb területéneik az er~ölcsi nevelés·t tek.intertJte. Nem elégedett ·meg 
bizonyos •erköksi . fog•alm.a!k és érze:mek megviilágí,tásával, ilíletve l<ifej
lesztéséve'l, hanem d.gyekeze·tt k.ia.lakítan:i a ta.nrulók határozott, k'éüonás 
magatartásibelli képességeli't, .szoká$ait its. LásZJló nevelési koncepciój-a is 
eg~f:e!lől ebből az 1irskoLai közszellemből táplálkozott. Nemcsak tanított, 
harnem, mi.nt minden jó tanár, gondoSlan nevelte tanítványait. Nevelési 
konoepoióján:a~k komponensei: a munk.asz,eTietetre, a becsületesség;re. és 
.az egys~Zerüségre vraló neiV\elés. 
! , Okitatási koncepciójához hasonlóan, nev~llési koncepciójában is egy
feJ·ől a tanulóli tapasZJbalásból indwlt kli, s inpen jutott el a tuda,tosításig. 
Iy.I.Iaklairenko :is ugyan1eL'lt Vlaillotta.. A kid!nduló r tapas~'lati szinten a tanulók 
cselekvő, megismteTŐ : és f!igyelő tevékeny,ségét mozgósitotta, tp.iáltal, sze-
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mélyiségükben ismeretek, ~ésZ!Ségek és érde>kilődések aLakultak ki. A tu-:
datosíMs részben ·az értelmi, résziben az érzelmi ráhatások eredménye

. kén~t j1ött llétre. A rbanulók ez.ek a:aipján tettek sz.ert meggy6ződések!'le, 

mO!tiivációs bá:z1ísokm és keHő érzületre. 
Nieve1ési lmnoepciójánalk kli.ind:ulópontjla másfelől saját személY'i

sége volt. "Neve:}ni eSiaJk az á~tal lethet -- írjra - ami a ~tanítómester a 
maga va1lójában". Ezt 1a meggyőződését fejeztie ká az 1896 március 11-én 
K:olozsvá~t össze:álll'ított önéJ.retrajzában. László Ferenc mélységesen 
munk.asz.erető, becsűleltes es nemesen egyszerű ember vo[lt. E három er
kölcs:i ,tuLa~j>donságot f.ejlesz,bette, nevette taní·tvánYJaii:ban is. 

Nevelési módsz,e:reü : a péildaadás, a meggyőzrés és a követe lés. 
S:zJemélyes péld:amutrutásta, lelkesedése a tudományok iránt, egész 

élJetSití:lus,a rtaní1tványalinak nagy táborát ragadta magával. A munka kánti 
mrag:atartásáre és s:zor<g~aJlmár.a j1ellemző ;az a nehány sor, melyet 1923. 
január 17-lén ke:lt s az i·gazgat6tanácshoz intéZlett kérésébe iktatCYtt. Be
teg:s7Ja:badságán!atk megho·sszabíltá1sát kérte. Idézem: "Edclligi szabadságom 
egész i1deje alatt - írta - a múzeumhan az admÍIIlisztrációs és berende
zés mrmktájM áli1andó:an vez,e·ttem, eZieket 1a munkáikat to'Válblb IÍ.s folytarlm1i 
szándékomban v1an". Még be11Jergen is tevékenykedett. Számos rtJanítványa 
éveken árt; önkénltesen dolgozott V·ele a múzeumban és a múzeumon kívül. 
Maga kiö:rül munlmkiÖL!Össége•t 1aliakított ki, me:lyben ktöz•vetJlen ráha:tá~s~sal 

neveHe munk1aitársait. 
A21t, amli.:t 1897-ben székfoglaló besz.édében tanártá!'lsalinak és az 

ifjúságnak ígér~t, élete végéig mint •tanár, tudós és ember hűségesen be
tartotta. Idéz,em: "Mi lis, mindnyáj1an - mondotta - a klics!iny sejtek 
nagy munkájához ha:sonló:an bizonyos életfeladatra vagyunk e'lhíva, 
mindnyáj:unknléllk megvan 1a . maga hiV<atá·oo, kötelessége, melyet erőnk, 

tehetségünk szerint ponto:s:an, lelkiiiSme:retesen és ön~etlenüJ kell végez
nünk, .mert csak így szolgálha·tunk a köznek". (1897/98. évii Értesítő, 

63. l.). 

Példaképül áillította '1lanítványali elé a mú!l1t nagyjla:i!t i:s. "Bod Pé
ter éle,tJe" cím ű könyvében ·írj1a: Idézem: "Köte lességünk a múl t emlé
keLből, nagy embereink példájéból okulást me.rírbend.. Nagy embereink 
példája .a jelen kötelességelink buzgó teljesítésére •Se!'lkien:t. Bod Péter az 
egyszer megi,smevt igazság me1l€1tt éllnti.-hal[}Ji tudó ősi jeHemnek egyik 
legjeresebb típusa". (16. l.). 

Erk!öl'csi nevelésének középpontjában a munka s21eretetére való 
nevelés á'l1~ott. Mnnkián 1a s~eUem[ és fizik!ai m'llíilkta egységét értertte. 
A tanuló liegfőbb :feladJatánHik tanwlmányi munkáj:ált ·tekünteite. Minden 
órán rendszeresen ellenőrizte a végz.ett munk·? mennYJiségét és minősé-
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gét. Nem :fuklark;odott sem diasérettel, sem megrovássaL A lcitűnő ·ta.nu
lókiat év végén jutalma~. Tan:ítványmvatl órán ltivÜil is s:mvesen fog
lalkozott. 

Egyénenként ismerte minden ·tanítványa mook~épességét és mun
kastÍilusát. Bbben a teil{jinte>tJben kissé eUogu1lrt1Já is vá[t. Ha tanítványát 
jeLes ta!IlulónJak ismerte meg v1agy eLégsége.snek, .lciszóli.táookor, még fe
leHetés előt·t már bejeg)lieLJte notes:z;ébe 1a jeles VJagy eLégséges osztály
mrtx>t. Néha ez hossru időn át aikadályozta egydk-másilk tanítványát abbain, 
hogy alacsonYJabb ·besorolrásbó[ magJaS!abb érbéikkiategóniáJba lépjen elő. 
N em bukitaltott egyi~ tantárgyából sem. 

Saját gyermekett is a családban munkára neve1te. A házvezetés 
gondjra:ilt mun1lm- és feilelősségmegos2'Jtással osZJtO!bta ki gyermekei között, 
akik eg.y kis . csinos udVJar és k!e·~t gazdaságárt maguk vezetlték. Családját 
tréfásan Lru;zló-szovjetnek nevezték. Olyan rend, tis7J1la/Ság, ponltosság 
volt Lakásában, hogy híre já:nta. Sőt az első viiághábom végén és után 
3-4 hold béreli szántófö-ldön gyermekeiveJ maga gazdálkodott. Szere:tte 
a :földet. Vasárnapjait sokszor azzal töltötte, hogy a környező falvak 
földmüveselinek mezögrazdaság1i ismeretterjesz,tő előadásoklat rtar,tott. Végül 
gyermekei munkáj.át a múzeum gyűjtemérnyelinelk rendeZlésében is fel
haszm.áilta, természe,tesen anyag/Í eUensz0·1gálrt:a1tás né1kül. 

A fiZ1iklal munkát az iskolában lis rendszere.sítetJte. 1914-ben ke~té
szeti munkalt:anfo[yamot al1akíot'ott azzal a céllal, hogy a tanulóknak a 
természet- és munkaszeretetre való nervélését magasabb fokra emelje. 
Az újvárorssy-ke:rtnek növényzettel va~ó beüJ:tetésére és ugyanott egy 
kisebb szabáiSiú botanikus kert létesítésére a ·tanulók közül megfelelő 

murn.Jmerők!et képze·tt ki. A tanfolyamm 1az I-VI. osmályosok közül 84 
önként jelentkező tanuló klérbe fe[véte1ét. A tanfolyJam elméleti ·és gya
korlJalbi mnn]:{(ál:r:a ·terjedt ki. A gyJakodató. munkia céljaira egy hármas 
fo~g.óba beoszrb0rtt 1500 négyz,etméteres területű gyako'fllókert szo1gá1t. 
A tanulóik szargalmasan ástak, paLántál-tak, gyomlál·tak, klapáltak ame.a-
lertJt, hogy elméletti ismereteiket iis gyampí,tortták. A tamfolyamon szigorú 
munkalfegyelmet követelt meg. Erről •tanúskodik egyik 19'16-ból sZár
mazó saját kezével írt fetlhívásta: "Felihívom - írja - a kertészeti tan
folYJam ·tagjléli•t, hogy ma, csütörtökön d.u. 4. árralroT minden tag a kerté
szeti telepen pontoSJan jelenjék meg, valamint arna :is, hogy a kedd délu
táni gyakorlartokat is szargailmasan látogassa. M-egállapítottam, hogy 
egyesek hazulról azcn a címen távoznak el, hogy a kertészeti· telepre 
me!nnek, vafójá:ban azo~nban az Ol.tf!a jáamak · fürodni, anélkül, hogy erre 
hazulról engedélyük volna. Az illető tanulók szüled:t ké~tem, hogy gyer
mekieliket sZ1igof1úan büntes'Sék meg. Ismétlődés esetén iskolai büntetés-
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ről is fogunk gondoskodni". A tanulókat hat munkiacsopor.tba os~va 

dolgoztatta. Mlinden csopor1tban vol1:iak kisebb-nagyobb :tanulók. Nagyobb 
taní~tványalit az evősidli ásatások fizikai munkéwatiaiÍiba is bevonta, és rend
sZJeresen váltog~atta. 

A mnnkára nevetléSben középpontli fel'adla1tá!n!ak az önálÍóságra v~aló 
ne-velést ~tekintette. Az önállósághoz maga is korán hozzászokott. Diák
korában nyolc évlig nem volt otthon, szülővárosában. Mitrlt V. osztályos 
gimnazi<Sst:Ja tá:vozott el Kolozsvárra, s mlint ,a természettudományok dok
to~a tért haza. önmagát fenn!tiar1lo1lta. A nyári. V1akádi6klban pénzt keresett. 
(Földbi:rrtokosak gye::rmekea.t ~taní,to,tta, s közben a birtokon fi?iikali munkát 
is végzett.) Az önáfrlóságot e21ért követelte meg taní'tványaitól is rhind 
a szeUerhli, mlind a fizik'ali mun'kiában, mind magatavtá!Sukiban és minden
napi cs'elleikede,telibeh. A priváttanítást nem helyeselte. Am v.:tllotta, 
hogy minden figye1mes dMk tanítási órán az anyagot annyira megértheti 
és rögzLtJheti, hogy órán kívül nincs szükség korrepetitJOtíla. 

Lász\ló minld ·a szellemi, mánd a fizikali munkáy,a nevelesben igazi 
demokrata pedagógusnak bizonyul:t. Irányította talnítványait, de ugyan
akkor bevon;tJa őket a munkálba. A teendőket közösen megtanácskoztá'k, 
együtt jelöi,ték ki 1a közeai és távoli feladatokat. Ezekután a :tanulók 
önállóan dolg:o~k. Ma lis 1a demokr1ata pedagógiiBii vezetés a leghaté
konyabb. Az ~autokifiata, a laisse!I" talire és a demokrata típusú vezetés 
közül a legu>tólbibiit, a · leghaladóbbat vá~lasztotta. Taní,tván~ihoz való 
emberi és taná!fli viszonyulását a "fiaszkám" (fia.cs~ám)' megszólítás fe
je2Jte ki a legjobban. 

Becsületességre, tlainátványai.lt önérzetük tiszteletben tal'1tásával, 
felelősségtudatuk és öszinteségük célirányos fejlesnúésével nevelte. 
Ismerte széklelly faj:tájának érzékeny önérze:tességét, ezért a pozitív cse
leloodet€1k el!bírállá:sát a szerénységre, a magunk iránti igényességre, a 
negatiwkét az aklairat és az önbiza,lom fejlesztésére való utlalással kap
csoHJa ÖSSL'Je. Főlleg magasabb osztályokban megkövete,lte tanUványaitól, 
hogy minden cselekedetükért becsületesen vállaliják a felelősséget. A 
felel,ősség 1alól kihújókat, a megfubamodókat, a mellébeszélőket az egész 
osztály előtt kipeUengétezte. E{vár,ta mdnden ta:nítvártyától, kri.csinytől, 

nagytól egyaTálnt, hogy minden tettükről őszintén számoljanak be. 
Amennyiire az őszinteséget becsülte, annyira elítélt minden . kertelést, 
hazudozást és megtévesztést. Tainítványalibél!I1 azt a felfogást alakította · 
kii, s egysZiel'lsmind ahhoz szokta,tta, hogy a becsületes ember kíiáll a kép
muit:Jattás és a hazugság ellen, dre harcol igaznak vélt meggyőződéséért. 

1925. szeptember 16--án ~agyvérzés és tüdőgyulladás követk,e:CJtében huny,t 

el .abban a városban, ahonnan pályájára el!indullt. 
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Mind küls6ségekben, mind magatartásban aszó nemes érte'lmében 
vett egy:sz,erüséget követelt tanftványJari.rtól. Az I-IV. osZJtályos tanulók 
haJját nul,~ás géppel nyíratta le, az V-VI. osztá•lyosok három centis hajtat 
vi·selhettek, a VII-VIII. O!S'Zitálylba járóknak a szerény, gondozott frtizu!"la
vis<elerbet megengedte. Ellensége volrt minden külső ekornának I. gimn.a
zista koromban elvette Pro patria feJiir.atú gyűrűmet, merlyet a hadba
vonultak családjainak felsegélyezésére egy ezüst kanálévt a hatóságokttól 
kaptam. Később is csak jegygyűrűmet húzttam fel. IV. OSZitályos · korom
ban, mlikor 1az első hosszú niadregat kezdtem vi!Se:lni, úgy gondoltam, hogy 
ahhoz a kabát külső, f.első zsebébe díszzsebkendő iliJJilc Ezt is eJve·tte, 
S· helyette ·egy bodokri borVJizes üveg cimkéjét rak1ta ra zselbemibe, mond
ván: ezen a piros, fil3!s~ám, még feJiűnöbb. Azóta nem vd.selek d:iszzseb
kendőt. s~erette, ha 'ÓémÍit'Ványrai szerény, ,tiszrtla, rendes ruháhalil Já·mak. 
Egyszerűséget .követett a mag:artartásban, ra beszédben egyarránrt. Nem tül'!te 
az ú.diskodást, a fölényeskedés-t, ra nagyképűsködést, a büszkélkedést. "Le
gyetek egys:Derűek, mint a legnagyobb bölcsek!" - ismételte gy.akr31Il, 
amikor vallamelyik i:Janí:tványának magatartásában kivetni valót találrt. 

Dr. László Ferenc oktatási koncepaiójá•t korához visz.onyírtva fe.l
tétlen haladó törekvés jellemzi. Termés:De,ttudiományos világszemlélete 
eljuttatta oda, hogy a 'természe,ti jelenségeket köksönös összefügg·ésük
ben, á!l:land:ó váltoZJásukban és f.ej:lődésükben vizsgál:ta és tanította. A 
szemlélteltés módisze·rének használ!a1táball1 korán felismerte a ·szeml~leti és 
fogalmi megismerés kapcsolatának törrvényszerüségét, valJamint a taní
tásban a képzés funkciójának jeden:tőségét. 

Nerveltési k()[lfoepcliója saját s:Demélyistégénrek pozitív vonásaliból 
ered. Élő pél:daadá!sá.val nevelte taníttványaiJt mrmká•ra, becsületre. Két 
intézetben végzett megfetszíttett munkárt. A lelkes kö:telességteljesítés 
mintakiépe volt. Becsületessége önzetlenségében jutott kifeje:Désre. Fel
áldozta m1a1gá:t ·arránylrag fiatalon a .tudományért, népéért, rtanírtványaiért 
és népes családjáért Kutatásraliboo népe irénti ·s:Del'lete·te, hűsége vezette. 
Életét s~ainak és tettelinek összhangjálban é:lte. 

Lá:szló Ferenc olyan haLadó pedagógus volt, akli:től ma is tanulha
tunk, meT"t a "Bildung macht fre~" elv hívéneik Vlallotta magá·t. 
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FELHASZNÁL T FORRÁSANYAG 
~ Dr. László F·erenc.nek a szöV'egben idézett . d<>a:g~oz.atai, egyéb do~umen.t;umai. 

-A Klollegium ·előljáll"ósáJg.ának ,j .egyzőkönyvei 1925-ig. (A Ko'l.ozsvár:i Református Egy
há:zike.rillet K/özponti Gyűjtőlev;é1tára - KREKGY). 

- .Aiz &d~y,i ReDOirmáltJus Egyhá:z~ermet Igarzgatótanácsáoalk 1ei.ratai a KoUegium elől-
jár~ÓSiágáih.oz 1896-1925 között (KREKGY). 

- Igazgatói év végli ,,Zártudósítások" az IgazgaJtótJanácshoz 1896---1918 között (KREKGY). 
- Tanfe1ügyelők jegy2Ő~Öinyvei 1918-i!g (KREKGY). 
- A'Z IDg)'lháserillet Tanüg)'IÍ Szakbizo,tJtságának j·egyZIÖkönyvei, tanügyi előadóinak 

lei.Jratai 1918-dg (KREKGY). 
- A V'o1t Ko1.'1·egium lskolai Évtesíbői (Evkönyv,ei) 1905-1.918 között (KREKGY). 
- Féter 1M62es: Dr. Lászlö F<er.enc, Pás,z,toil"tűz, K·o~ozs'Vár, 1925, .október 4. sz. 
- Fiának, László Dezsőnek ,szóbeli infoii"mációi. 
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