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Bevezető 

"Változik a világ ős vele együtt változunk" - mondja 

egy latin közmondás. A világ valóban változik, de nem cse-
kély mértékben éppen azért, mert az emberiségnek a külvi-
lágra ős egyuttal önmagára való ráhatása egyre erősebb 

lesz: Mindinkább felgyorsuló ütemben növekszik az emberi, 

a társadalmi megismerés területe. Uj tudományágak és ha- 

tártudományok születnek ős a társadalmi-gazdasági alaku-

latok is egyre több orsz'gban egyre fejlettebb fontmát öl-
tenek. Mindezekből természetesen következik, hogy a kül-
világgal és az emberi-társadalmi tudattal együtt a nyelv 
is  folytonosan változik, mégpedig elsősorban a nyelv szór 

kincoe, amely a kül- ős belvilág valóságrészleteit és 

azok összefüggéseit, törvényszerűségeit, mozgástormáit 
van hivatva tükrözni. 

A változásokat, környezeti hatásokat tükrözd nyel-
vet  el kell mindenkinek sajátítani. A beszéd fejlődése 

folyamat, hozzátartozik az egyén fejlődéséhez. A beszéd 
képességének feltételeit örökli az ember, de a beszédet 

tanítani kell. Az ismeretek felhalmozódásának ebben a eüi- 

rü korszakában jobban, tudatosabban kell bánni a nyelv-

vel, hogy hűséges társ legyen a tudás gyarapitásában. 

Anyanyelvünk gondolataink megformálásának és kicserélé-

sének eszköze. 
Nem is lehet ez másként. Amióta élünk, azóta szcinr- 

telenül és hűségesen kisét bennünket. Ahogyan Csokonai 

mondta csaknem két évszázaddal ezelőtt, prózai himnuszt 



zengve az anyanyelvről: "...te általad szólaltam én meg 

legelőször, teáltalad hangzott először az én füleimbe az 

édes anyai nevezet, te reszkettetted meg  a levegőeget, 'á- 

melyet, legelőször szittam az én bölcsőm körül, s te töl-
tötted be az én nevelőimnek, az én hazámfiainak, az engem 

met szeretőknek nyájaskodásaival,.. Azóta..: édesebben 
hangzott terajtad az 'életnek közbeszéde s a pajtásságnak 

édes szava, az én elmémnek gondolgat j a mindenkor Feljebb 

emelkedett teáltalad..." /1/ 

A nyelv nemcsak strukturákból áll, nemcsak szerkeze-

teket közöl  velünk hanem meghatározott keretek között - 
tükröződik benne  az  adott társadalom, és a társadalom ál-

tal felépitett kultúra is.  g tppen ezért, óriási felelős- 

cég gyermekeink anyanyelvi oktatása, nevelése. . 

Napjainkban egyre többet, egyre többen foglalkoznak 

a beszélt, a hallható nyelv ápolásának szukségességével 

A szép magyar beszéd, a magyar beszédművelés és beszédne-

velés Ugye mindinkább előtérbe kerUl t  e a magyar beszéd 

tudományos elemzése és vizsgálata is nagyobb erőre kap. 

Ennek eredményeképpen fejlődik a magyar beszédpedagógia, 

előtérbe kerül az óvodai, iskolai anyanyelvi nevelésg.ok- 

tatás és a nyelvmUvelő mtinkn. 

A történelmi előzmények; ' a tudományos kutatások ered-

ményei alapján napjainkban még bizonyosabbá vált, hogy az 

anyanyelvi nevelést má.r az óvodai nevelés-oktatás folyá s 
matábán meg kell kezdenünk. 

Az 1971.'ben bevezetett óvodai nevelési program az 
óvodapedagógia történetében nem először - megfogalmazza 
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a 3.6 éves korosztály anyanyelvi nevelésének célját, fela-  

datait ós követelményrendszerét. Eszerint az óvoda vállal  

ja  a társadalmi fejlődésből az övodai anyanyelvi nevelés'  

re . háruló elodázhatatlan feladatokat  akkor, amikor a nyel-

vi nevelés középpontjába a .3-6 öves gyermekek nyelvhasz-

nálatának továbbfejlesztését .állitja . 

Az óvoda tartalommal  gazdag élete, a szóbeli közlést  

kiváltó derűs, nyugodt .légköre az alapja  óvodai anyanyel-  

vi nevelésünknek. Az óvoda . feladata - a három éves neve-

lós-oktatás folyamatában a személyiség olyan mértókü  

kibontakoztatása és formálása, hogy annak eredményeként a  

gyermek 'nyelv , ós kommunikációs készsége is megfeleljen  

az "iskolái indittatáe, .'iskolakéazUltség ,követelményeinek.  

Az óvoda akkor tölti be jól iskolára előkészitő funk.  

cióját, ha a három tanév folyamán az alapvető képességek  

fejlesztését tudatosan, tervszemien, rendszeresen és kö-

vetkezetesen végzi,. ,vagyis .  ha a szavakban, beszédben, cse-

lekvésben, magatartásban rögzit .ett emberi és társadalmi  

tapasztalatok átadásához nélkiilözhetetlen feltételt - ,a  

besz$dkészséget és nyelvhasználatot oly mértékben megala-

pozza, hogy  a gyermek a tárgyi világgal és a felnőttek-

kel való intenziv kapcsolatát kialakithassa. Az óvodai,  

anyanyelvi nevelés fontos  feladata:  az óvodás koru gyer-

mekek tiszta hangképzésének kialakitá®a, a magyar beszéd-  

re jellemző technikai követelmények, nyelvi formák gyako-

roltatása, szókészletük fokozatos bővitése, beszédük han-  

gulati tartalmának , és összefüggő beszédüknek fejlesztése,  

és nem  utolsósorban a gyermekkori beszédhibák javitása.  
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Az óvodai anyanyelvi nevelést még eredményesebbé, hatéko-

nyabbá tenni, korunk  egyik 26 feladata. 

Az  óvodai anyanyelvi nevelés tantárgypedagógiai kér-

d.éseinek további kimunkálása különösen a nyelvhasználat 

továbbfejlesztése érdekében - nem hárithatja el az isko-

láskor előtti nevelés történetének tanulmányozását. iyiind-

ezt kutatómunkánk során az óvodai anyanyelvi nevelés cél-

és feladatrendszerének, tartalmának, alkalmazott foglalko-

zási tárgyainak, tevékenységi formáinak, módszereinek, 

eszközeinek, ős az óvónőképzés fejlődésének vizsgálata a- 

lapján kivánjuk igazolni az első magyar óvoda, megalakulá- 

sátál /1828. január l-től/ a századfordulóig /1900-ig/. 

Vizsgálataink során különböző forrásokhoz fordulunk. 

A tudománytörténeti adatok mellett a korabeli periodikák 

ós alkalmi j ellegü kiadványok, levéltári forrásanyagok, 

korabeli dokumentumok; óvodatű téneti kötetek elemzése a-

lapján igyekszünk felt evősünket bizonyitani. Felhasználjuk 

továbbá más tudományterületek témánkhoz kapcsolódó irodai--

mát» Igy adatokat, tényeket, kisérleti eredményeket eme-

lünk ki a  pszichológia,  a nyelv- ős irodalomtudomány, a 

történelem területéről. A felhasznált források komplex e- 

lemzésére törekszünk. 

Sarkalatos kérdésnek tekintjük a fejlődéstörténeti 

adatok, tények, elméleti alapvetősek és gyakorlati megva-

lósi.tásuk összehasonlitását napjaink anyanyelvi nevelésé-

nek eredményeivel. 

Keladatunk megvizsgálni a következőket. 

- Az adott  kor  társadalmi, politikai, müvelődősüyi-, 
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köznevelési törekvései, . eszmeisége, hogyan befo- 

lyásoiták az óvodai anyanyelvi nevelés cél--és fel-

adatrendszerót, tartalmát, alkalmazott tárgyait, 

módszereit, eszközeit? 

- Hatottak-e a magyar óvodai anyanyelvi nevelés gya-

korlatára az európai és magyar óvodapedagógiai 

rendszerek? 

- Fellelhetők-e a magyar óvodai anyanyelvi nevelés 

elméletében és gyakorlatában a korabeli pszichöló--

giai, nyelvtudományi diszciplinák kutatási eredmé- 

nyel? 

- Az adott  kor óvodai anyanyelvi nevelésének c(51-'és 

feladatrendszere, tartalma, foglalközási tárgyai 

/beszélgetésf mese .; vers, elbeszélés/ 0  módszerei, 

eszközei szolgálták-e az esztétikai hatásokat, je-
lentős volt-e iskolaelőkészitő szerepük? 

A felszabadulás után, a fejlődésből következő uj társadal- 

mi és nevelési helyzet indokolta az óvodai anyanyelvi ne- ..  

vetés cél- és, feladatrendszerének korszerüisitését is. Az` 

1950-es évektől kezdődően a szocialista nevelés nézőpont 

jóból vizsgálták felül az óvodai anyanyelvi nevelés peda- 
gógiai, didaktikai, metodikai elveit. 

Az óvodai anyanyelvi nevelésben a kezdetektől fontos 

helyet foglalt el a környezetismerethez kapcsolódó  "Ur,-  
salgás", s beszéd- és értelemgyakorlat. Az 1953. III. tc ., 
/az uj kisdedóvási törvény/ és az 1957-ben megjelent "Ne-

velőmunka az óvodában" cimü kézikönyv .alapján az óvodai 

anyanyelvi nevelést önálló t eriil gitté tették„ és az eddigi 



gyakorlattál eltérően nagyobb módszertani szabadságot biz--

tositottak az anyanyelvi nevelésben az óvónőknek. 

Napjainkban ujabb viták folynak az óvodai anyanyelvi 

nevelés egyes elvi és gyakorlati kérdéseiről. /2/ 

IteggyőződésU k, hogy alkalmas a pillanat arra, hogy 

az óvodai anyanyelvi nevelést történetiségében is Wm fe-

liálvizsgáljuk'+: és kritikusan feltárjuk a neveléstörténeti 

hagyomány .előremutató tartalmi, módszertani problematikáját. 

liielőtt a magyar óvodai anyanyelvi nevelés és nyelv 
mivelés történetének ónálló kutatásaink alapján történő =e-

lemzésére rátérnénk, foglalkoznunk kell vázlatosan a  ma-
gyar nép történetének azokkal a korszakaival, amelyekben 

a magyarság megszabadult a Latin, majd a német nyelvhasz-

nálat nyiügétői. A 19. század első felében megalakult első 

magyar ' óvodák anyanyelvi nevelési célom és feladatrendszer 

rónek feltárása nem lenne teljes a magyar államnyelvért 

folytatott harc áttekintése nélkül. 

1. 
A maw , ar 411= «, elvért .a ma ar • . elvtanitáeért fol 'ta- 

tott küzdelem /1790'.1825/  

Az  anyanyelv ápolásának, a gyermekek anyanyelvi ne-

velésének nagy jelentőséget tulajdonitottak már az ókor- 

ban is. Korán felismerték, hogy a nyelv önmagában még nem 

tudomány, a szó, a beszéd önmagában még nem bölcsesség -

de kulcsa a tudományoknak, utja, módja, eszköze a bölcsel-

kedésnek. 
A középkora, iskolákban a grammatika, a retorika ok- 

tatása az egyházi latin nyelvi miiveltség terjesztését r 



a papi utánpótlást szolgálta,. A 11=12. században az  elemi 

oktatás anyaga a latin , szövegek és énekek voltak.. A káp- 

talapi iskolákban szerepet  kapott az  anyanyelvi magyará-

zat is.  
A .13. századtól a grammatikákat nemzeti  nyelvis, be- 

jegyzett szövegiorditásokkal .látták . el Európa szerte, a 

világiasodás. fokozott elterjesztésével párhuzamosan. 

A . 14.15 .. században. kezdtek . elterjedni az anyanyelvi 

bibiiaforditások, az anyanyelvi:. szövegeket tartalmazó ol-

vasókönyvek. Az anyanyelv. °tanitása. jelentős . szerepet ka 

patt a korai antifeudális népi-forradalmi mózgalmak népok«- 

tatási, népnevelési törekvősei hatására..Husz.. János anya. 

nyelvi. abc-t szerkesztett, ő. volt  a hangoztató olvasás e-

lőfutára is. . A :reneszánsz és humanizmus ujabb latinsága 
mellett a kálvinizmus szorgalmazta az anyanyelvi iskolák 

alapitását. Az ellenreformáció idején a jezsuita rend esz-

ménye ujra. a latin, müveltség lett. 

A 15-16 .+ századi társadalmi fejlődén, az eredeti tő-

kefelhalmozás, majd a kialakuló kapitalizmus utópisztikus 

ós tudományos igényli és értékli k  pofári j ellegü pedagógiai 

elméleteket hozott lótre. Coménius, Locke, Pestalozzi, 

2orus Tamás, Campanella pedagógiai ás,irái tevékenysége 

a kialakuló kapitalizmus idején korszakalkotó. Nevelési 

elképzeléseik között szerepelt az anyanyelvű tanitás gon- 

dolata. 	 , 

Comónius értékes megállapitásai a nyelvről, a nyelv 

fogalmáról ., a nyelv és a társadalom kapcsolatáról; a nyelv 

funkoióiról,, a nyelv és gondolkodás összefüggéseiről, a 



nyelv változékonyságáról - napjainkban is értékesek. A le-

irtakkal ellentétben hosszu évtizedekig tartó küzdelmek á-

rán szerezte meg a magyar nép magának mindazt, ama, a l8. 

században már minden európai nemzet texmószetes joga volt:  

hogy saját anyanyelvén intézze államtgyeit .. 

]lazánkban a nemesi .földtulajdon kötöttségei, a2 oszt- 

rák gyarmatositó politika törekvései, w maga a feudális . 

rendszer - egyre nagyobb gátjává lett a polgári fejlődés-

nek, a tőkés átalakulásnak. A 18. .század végén éppen ez 

volt -alapvető oka a nemesi mozgalom fellendülésének. Az 

1790-es években meginduló rendi ellenállás számos hasonló 

vonása, . ellenére sem azonositható azonban a korábbi nemesi 

felkelésekkel. A , nemesi előjogokra való hivatkozások mel-
lett uj érv :  teszi haladóvá, erősiti a mozgalom polgári át-

alakulást sürgető jellegét: a nemzeti 	nye l v 

követelése ., az ujkori modern, nemzeti gondolat, a nyelvi-

etnikai összetartozás eszméje. . /3/ 
Az 1790-es évektől : egyre gyakrabban és egyre világo- 

sahban fogalmazták meg, Bessenyei Györgyhöz hasonlóan, a 

nemzeti nyelv programjának alapfeltételeit: "Minden nemzet 

a maga nyelvén lett tudós, de idegenén soha sem," /4/ 

A sorrendben első a  politikummá vált - kulturális te-

rület, a .nyelvművelés volt.. A 18. , század végén föllobbant 

nemzeti mozgalom felismerte az ebben rejlő lehetőségeket, 

de először tenni kellett valamit annak érdekében, hogy a 

nehézkes magyar nyelv megujuljon. Ezt oldotta meg a nyelv- 

uj itás, amely a magyar nyelvet nemcsak a legigényesebb köl-

tői alkotásokra, hanem az államigazgatási feladatok megoi- 
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dására•is alkalmassá tettet 

A nyelvujitás győzelme i  irodalmi nyelvünknek és a 

szépirodalmi autonómiának a kivivása, a magyal' irodalom -

egyik legnagyobb korszakát készitette elő. . 

Ha  lassan is, háttérbe szoritotta a ' magyar nyelv1i 

sajtó a latin nyelvű ujságokat.  

Péczeli József /1789-ben,  Komárömban inditotta a 

MINDENES GYUJTE iLNYT. A Mindenes Gyűjtemény meghirdette . - 

a jelezőt: "A magyar nyelv legyen a Hazában anyai és tör-

vényes nyelv, mellyen mind a Törvények, mind a Polgári 

dolgok folytassanak." /5/ 

1817-ben indult  meg  a TUDdMÁNYOS GYUJTEMÉNY, a sza-

badságharc előtti korszak leghosszabb életii, vegyes  tar-

talmu folyóirata, amely 1841-ig jelent meg. Rendkivül hagy-

j elentőségü volt a maga viszonylagos elterjedtségével a 

politikai és irodalmi közvélemény formálásában,' A hirla- 

' pok, folyóiratok érdemei közé tartozik, hogy a közvélemény 

egyre inkább 's  köznyelven szólal meg lapjaikon, és bőviti 

a nyelv tárgykörébe tartozó témák sorát. A Tudományos 'Gyül  

teményben  nyomon követhetjük a nagyváltozásokat, a magyar 

nyelv ügyének alakulását. . /6/ Az ujságok egyre inkább tu- 

datositották a nyelv társadalmi funkcióját. A. Tudományos ' 

Gyűjtemény 1818. évi számában irja: "A nyelv az egész nem- 

zet túlajdona, s olyan közcsatorna s eszköz a nyelv; mely 
által terjesztetenek, közöltetnek az Egy Nemzetet" tévő . se- 

reg emberek  közt  a gondolatok, elmeretek." /7/ 

1821-ben a lap fennállásának ötödik évét ünnepelve 

megköszöni a királynak és a nádornak, hogy a lap még 61, 



és hogy "a Magyar Nyelvnek, sőt ezen Intézetnek /Nemzeti 

antézetUnk, a Tudományos Gyiij temény/ beesUlését s' szere-

tetét meggyújtotta, s' ekkoráig is Élesztette! Bizunk, 

hogy a«Menyeknek Ura jövendőre se fogja .levenni szent ke«► 

zét ezen Nemzetről,. s' , erőt és álihatatosságot ád neki, 

hogy mindén nagyságát, minden fényét, a' tiszta erkölte 

ben, a' Tudományok gyarapitásában s' Nemzeti  nyelvének tsi- 

nositásában, ' képzésében helyezze.. ..' ► . /8/ .. 	 . . . 

Báró. Mednyánszky Alajos az 1822, évfolyam első .köte-

tében szintén merészen foglalkozik á magyar nyelv kérdései-

vel "Hazafiui gondolatok a Magyar nyelv kiterjesztése dol-

gában" cimU értekezésében. Kivárja ', "Hogy végtére a magyar 

nyelv ' azon léptsöre fel lévén emelve, mellyet minden t e 
kintetben megérdemel, és a' mellyen szemléljük minden .nagy 

nemzetnél bonni nyelvét, Hazánkhoz való szeretetünk neve-

kedni, és a' nagy emlékezetű őseink virtusai vissza hoza-

tatni fognak, mellyek az idegen nyelv és szokások . elterje-

dőse és majmolása által, napónként kevesebbednek, és . el-

lankadnak." /9/ /I. ezámu melléklet/ 

Mindaz a sérelem és keseriiség, mely a  német, nyelv és 

a mögötte álló hatalmi' törekvések .ellen felhalmozódott , 

most fellendült a védekezésen.  A. kor magyarságon akkor el-

sősorban magyar nyelvet értett, de lassanként .a magyar 

nyelv ápolásában és terjesztésében a magyar nemzet fenn-

maradásának biztositékát látta. A politikai szempontokhoz 

járultak a felvilágosodás filozófiai gondolatai, amelyek 

a nyelv fejlettségében és tisztaságában a gondolkozás, ' a 

gondolatok kifejezésének és igy a  feudalizmussal szemben 
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álló eszmék terjesztésének , egyik legfőbb eszközét ismerték 

fel. 	 . 

Kazinczynak ós híveinek a magyar nyelvért folytatott 

harcában a műveltségért, haladásért, a társadalmi fejlő-

désért folyt a küzdelem. A Londolat-vita nemcsak a , nyelvé, 

hanem az akkori és a jövő magyar forradalmáé. 

A , széles körii nyelvtudományi és nyelvészeti mozgóló- 

die a nyelvtörténet, a nyelvbölcslet, az etimológia, a 

nyelvtan. és .szótáriráó fejlődését segitette elő. Az 1808- 

ban kitűzött "Tübingiai pályakérdés" is a magyar nyelv 

problémájára irányitotta a figyelmet: 

Az anyanyelv hívei, védelmezői különösen fontosnak 

tartották a nyelvi harcokban a magyar tanítási nyelvért. 

vállalt küzdelem . győzelemre juttatását. Ezen a területen 

is nagy volt  az ellenállás még a pedagógusok részéről is ;  

Sokan pl. azzal az érvvel ágáltak a magyar nyelv tanítása 

ellen, hogy az anyanyelv tarvitása a diákokat elvonja a.. la-

tin  és a rendes tárgyak, tanitásától. "Oskoláinkban a  Ma-

gyar  Nyelv  tudomány-formában neon igen taníttatik. Sok ta--

nitók tsak kevéssé értik , nyelvünk természetét és igy ma-

gok sem tudván a Helyesirás módjához tanitványaikat is 

rosszul. szoktatják. Igy tehát ahány . Oskolák, annyi féle 

irásmódja van .." /10/  

A Mindenes Gyűjtemény már 1789-ben írta:  

künk most egy, hasznos, egészen meg-győző Grammatikára vol- 

na szükségünk." /11/ Nagyon sok megnyilatkozás szólt am- 
ról is, hogy a nyelvi müveltség fejlesztése ós mélyitése 

nem képzelhető el nyelvtani ismeretek nélkül, azaz gram- 
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matikai iskolázottság nélkül. Pánczél Pál és még sokan 

mások is sürgették az elmélyültebb, korszerübb magyar 

nyelvtani oktatást: "A nagyobb Oskolák ugy lévén formál- 

tatva, hogy a' Deák nyelvel bajoskodnak a' gyermekek, az 

Anyai nyelvet közbe lehetne tanitani rövid grammatika 

szerint." /12/ A magyar nyelvért folytatott harc, a nyelv- 

tudomány fejlődése felkavarták a z anyanyelvi oktatás aló-

vizeit is. GYARMATI SÁMUEL; RÉVAI MIKLÓS elméleti, tudo-

mányos munkásságuk mellett fontos feladatuknak tekintették 

az iskolai  nyelvi nevelés és oktatás gyakorlati célkitüzé- 

seinek szolgálatát is. Folytathatnánk még a sort tudás pe- 

dagógusok irásaiból vett idézetekkel. 

A nyelvi érdeklődés és az egyre fejlődő nyelvtudomány 

alapot teremtett az iskolai +- majd az óvodai nyelvi neve- 

lés igényesebb formájának is. 	 . 

. 	A Tárgyi feltételek, az: iskola, az óvoda, a tankönyv, 

a módszertani utbaigazitás kérdése mindinkább előtérbe ken- 

.r lt.. sőt a magyar nyelvet tanitó pedagógussal szemben  is 

megfogalmazták az igényesebb követelményt . . A  Magyar  Tudós 

Társaság megalapításával tudósaink és iróink hathatósan 

segitették az iskolai nyelvoktatás és nyelvi nevelés murk-

káját is. Szükség is volt a beavatkozásra, mert különösen 

nyelvtankönyveinkben burjánzott  el  a tudománytalanság. /13/ 
Az 1792. évi 7. törvénycikk és az 1805. évi 4. ,törvénycikk 

intézkedett a.magyar nyelv használatáról. A II. Ratio Edu 

cationis /1806/ harmadik és negyvenedik paragrafusában .ki•- 

mondja, hogy "különös és állandó gondot kell forditani Ma-

gyarország iskoláiban arra, hogy annak ismeretét az ifjak 
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egyformán és minél gyorsebban elsajátitsák." /14/ 

Továbbá felhivja a figyelmet arra, hogy a "magyar 

nyelv tanítása a  többi tárgyakkal egyenlő lépést tartson 

és Lagyarowszágon rendes • tantárgy legyen." /15/ A nemzeti 

nyelv használatáról, a magyar nyelvről szól az 1830. évi 

8 •  törvénycikk is. /16/ 

A  törvényd .ikkek ellenére még 1833-ban is a követke-

zőket olvashatjuk  a Jelenkor január 12. számának ország- 

gyűlési hitei között: "Pozsony: Egybegyilt rendeink jan. 

5., 6.9 7.9 9. -iki kerületi üléseikben a' jegyzők által 

benyujtott üzenet - 's felirás-,javaslatok meghányatásai-

val foglalatoskodtak; nevezetesen azok elsője feiszólitja 

a' Főrendeket, hogy viszont üzeneteiket a' RR-hez ezentul 

egyedül csak magyar nyelven tegyék, másodika alkotó része-

it teszi azon felivásnak, mellyben kéretik t7 Felsége ., 

hogy ezentul a' hozza küldendő felirások, 'z alkotandó 

törvényczikkelye1 : szinte csak magyar nyelven szerkesztes-

senek." /17/ 
Az 1836. évi 3. és az 1840. évi 6. törvénycikk szin-

tén a  magyar nemzeti nyelv használatát szabályozza, azon 

ban a magyar nyelv törvényes térhóditáeára mégis csak 

1844-ben került sor valójában.. Az 1844. évi törvény alap-

ján lett az oktatás minden tantárgy esetében magyar nyel-

vű. Mindaddig  komoly harc folyt az iskolákban a nemzeti 

és a deákos nevelés között. Fellendült az iskolai önkép-

zőkörök nyelvművelő mozgalma, egyre több magyar nyelvrü 

tankönyveket jelentettek meg. 

A kor törekvéseihez igazodó munka például GOTiVALD 
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GASPAR  által szerkesztett: ":Magyar nyelvtudomány a magyar 

ajku tanulók számára és a' divatos uj'és régi szavak jegy-

zéken' .cinü könyve, amely Pesten 1836-ban jelent meg. /SI. 
sz. melléklet/ A szerkesztő előszavában elmondjá, hogy mi 

volt :a célja: a könyv .ö sszeállitásával: "alajtanám, hogy -

csekély Munkám józan , birála v alatt mindenki vágyának meg 

is felelne. .A' bonni nyelvünk eránt pedig azon: szeretet a' 

kisded. szivekben is  . gyulas 'ztaná, molly számosokban lánggal 

ég. Ha pedig ki keveselné tegyen többet és tisztelni fo 

goa.," /18/ 

. Továbbá elmondja, hogy segitséget kíván adni azoknak ', 

akik ugy mint ő, több ."évek által a' magyar nyelv' tani-

tásában fáradozván, tapasztatám azon 'számtalan hiányokat, :. 

melyekkel a' tan7tásra segitségiil veendő Nyelvtudományaink'' 

a' •magyar ajku tanulók számára birnak." /19/ 'Könyve anya- 

gát ' módszertani javaslatokkal is ellátja a "gyenge elméhez" 

alkalmazva -azokat.. A kordivatjának megfelelően kérdés-fe-

lelet formájában dolgozza 'fel az anyagot. 

Igyekezett a nyelvtani anyag- felépítésében bizonyos 

logikai rendet tartani -- mint  irja, és kerülni a száraz 

rendszabályokat, hogy azokkal ne :terhelje .a tanulókat. 

Könyvéhez a mintát piás, idegen "nyelvtudományok" adták. A ... 

megtanulandó szavakat könyve végén; . két nyelven = német és 

magyar = közölte. Haladó abban, hogy a magyar szavakat kö-

zölté először . és csak másodikként', a német kifejezéseket, 

SZ CHYÁGOSTON, IMRE "a' kegyes, tanitórend tagja", Pesten 

1840-ben jelentette meg: "Elenni magyar nyelvtan gyakorla-

tilag előadva" c. nyelvtankönyvét. .Előszavában meghatárol 
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za a nyelv fogalmát. "A' . nyelv a gondolkozás eszköze hall- ► 

ható .jelek által; a' . nyelvtan eredeti . föladása tehát a' kis. 

dedek értelmi Lépességeit .lépésenkint. gyakorolni 's kifej-

tea,  hogy. ,beszéd által, gondolkodni, gondolkodás által be- 

szélni tanuljanak," ./20/. /III. szárau. mellóklet/ . 
Pszichológiai szempontból a maga korában igen korsze-

rű, hóladó :megfogalmazás : ez. ,A :gondolkodási müveletekei is . 

helyesen sorolja: fel F  . kár hogy a gyakorlatban a nyelvtani- 

táshak ez .a módszere abban a korban sem az ;  óvodában -, sem .. 

az iskolában,  általánosan nem valósult meg, mert mindent el-. 

nyomott ,a  verbalizmus.. Megfogalmazza a'  nyelvtanitás mód-

ját is:. hasért Fi nyélvtanitást szükségkép' ugy .kell , /a 	.. 

gyermek/ elébe adná., .hogy általa gondolkodó erejét föléb-

ressze, gyakorolja, .kámüvelj e, s, igy a' gondolkodás - szó- .. 

váU munkálásokra magát, ügyesitse...Ezen elvnél fogva a*  .. 

nyelvtanitás e' módszerrel intéztetik el."  /21/ A nyelvok-

tatásban az induktiv módszert ajánlja. A táblára felirt 

könnyéti. példákból "kell: az alkotórészek alkalmazását meg-

mutatni, s' . igy fogalmaikból vagy a . nsYelvszokásból a" sza- 

bályt elvonatni ., s' kitalálni. . " /22/ 	 . 

Javasolja azt is, . hogy "Mih elyt a tanulók képesek a' 

beszédrészeket . megkülönböztetni ős . .egyszerit mondatokat ká . 

pezni, mondjon el nekik az . oktató egyszer, kétszer egy rö-

vid : történetet, mesét, vágy leirást egyszerü, könnyen ért 

hető s' rövid ., kerek mondatokban  /23/ 

1840-ben: Heokenaat Gusztáv nyomdájában jelent meg 

TÁNCSICS MIHÁLYNAK, a reformkor ellenzéki politikusának „ 

"Magygr Nyelvtudomány kisdedek' számára" cimü. nyelvtan 
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könyve. Táncsics könyvében meghatározza mi a nyelvtudomány 

ős azt, hogy hány fő részből áll. "A' nyelvtudomány az, 
melly nyelvünknek alapszabályaival esmérkedtet meg, 'a ar- 

ra tanit, miként kelljen gondolatainkat oily világosan ki- 

jelentenünk, bogy. mások bennünket tökéletesen megértsenek, 

's három főrészből áll, mellyek at  Sadnyomozás, helyesi-

ráe és szóköltős." /24/ Magyar nyelvünk helyes tanitása ér-
dekében ő is német és magyar nyelvU szótári résszel Feje-

zi be könyvét.. "Nyelvtudományi müczakak" és "Némely szük-

ségesebb szók gyü j t eménye" cimező alatt sorolja fel eze- 

ket. /IV. sz. melléklet/ 
Az emiitett nyelvkönyveken kívül számos megjelent 

még ebben az időben. Egy néhány ilyenre tártunk csak ki, 

szórt, hogy illusztráljuk azt, hogy az óvoda oktatói mi-
lyen kiadványokra számithattak az óvodai nyelvoktatásban. 

Az első óvodák tanitási módszereiket az anyanyelvi okta-

táshoz is nagyrészt az iskolától kölcsönözték. 

A reformkorban ős az 1848-as események után erősödik 

a nemzetiségek magyarositáaa4 de  még csak a magyar nyelv 

eleajátitásáról van szó, maguknak a nemzetiségeknek, 

tetve intézményeiknek elitélése, elutaeitása vagy éppen- ' 

seggel gyűlölete nélkui. /25/ 	 . 

WESSELÉNYI MIKLÓS 1843-ban az óvodáktól azt várja, 
hogy 20 óv alatt a nemzetiségi területek lakosságát elms-

gyarositsa. Az óvodák, az óvónőképzők fejlődéstörténetének 

vizsgálata igazolja majd, hogy a reformkorban meginduló 

törekvések hogyan valósulnak meg a későbbiekben, kivált-

va a nemzetiségek ellenkezősét is. A magyar óvoda-mozga- 
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lom a dualizmus korában a magyarositás egyik lényeges esz- ► 

keze lesz, beváltva egyes reformkori politikusok elképze-

léseit*. A 19. század elsó félében-a polgárosodás következ- 
tében Európa más országaihoz hasonlóan'hazánkban is kia' 
lakultak az :iskolai ős az óvodai anayany elvi nevelés-fel* 

tételei. Az államnyelv hivatalosan a magyar lett. . 	 . 

A réformkorban "a. szerveződő kapitalista-gazdálkodás: -  

már megkivánta_, hogy-az iskola valósiasa meg a polgárosom 

más-további tanügyi feltételeit   ia .  tegye  a1kalma ssu t a  nu= 

lóit a-tevékeny "polgári" - életre, hogy-az állam differen- 

ciáltabb , iskolarendszert hozzon létre t  vesse fel a szakis-

kolák, a tudományos és a müszaki képzés, a nőnevelés és 

az óvoda kérdését is." /26/ 

A reformkorban indult meg nálunk az óvodák: szerv ezé.. . 

esi a már'kialakult tőkés termelési viszonyok termókeként, 

szorosan kapcsolódva a társadalmi és nemzeti haladás .ko' 

rabeli. nagy mozgalmaihoz, a magyar reformkor törekvései- 

hez Mielőtt azonban a magyar óvodák kialakulásának, az 

ott folyó anyanyelvi nevelésnek az elemzésére rátérnénk' 

szükségesnek tartjuk  a külföldi óvodapedagógiai rendszerek 

nek ' anyanyelvi nevelési törekvéseit is bemutatni. 

' II. 

Az  a a , elvi neve ' ée.»oktat áe kezdetei Euró * álban 

1. 

A kisgyermekek' ányan yelvi nevelése a családban 

Ahhoz, hogy a magyar óvodákban folyó anyanyelvi neve*  
lést a kezdetektől tanulmányozhassuk, indokoltnak tűnik 



az előző korok európai gyakorlat®nak, elméleti alapveté.- 

seinek. felvázolása. 

Az óvoda intézménye alig. két évszázados multra te-

leinthet vissza. A kisgyermekek nevelése azonban az ókortól.. 

foglalkoztatja az embereket. 

Az Ókorban a görögök. óe a rómaiak tettek. legtöbbet az 

emberiség művelődéséért. A kezdetekben megj elont mindkét 

államban a . mUveltségi tudomány , és ennek kulcsa: az iráe., 
Olvasás., és. az, erre tanitó iskola. ,Ennek ellenére a görö-:.., 
gbk.és a rómaiak is a monogám családra bizták a kisgyerme* 

kek nevelésót . 

PLATÓN és ARISTOTELES a kor. két .nagy filozófusa el- 

méletben foglalkoztak a nevelés problémáival,' az iskolás 

kor előtti nevelőssel . is-, Az intézményes .és ; közös kisded--. 

óvást kivánták. Platón fogalmazza ,meg azt az elképzelőst,, 

hogy a 3-6 éves gyermekeket a .  templomokba vagy más..alkal- 

mos helyre kellene üsszegyUjteni, ahol "jóravaló nők" vi-

gyáznának ,rájuk..: /27/ "Mi , a gyermekek összejövetelének he- 

lyét 31leti fiuk és lányok, három évtől hatig,'városne« 

gyedek szerint közösen gyűljenek Össze a templomokban; maw ,  

gaviseletükre, nézve pedig felvigyázó nők általőriztesse!! 

nek." /28/ "Az 4lla,m" CimU filozófikus művében foglalkozik 

a kisgyermekek nevelésével, Sokat ir a 3-6 éves gyermekek 

anyanyelvi nevelésének egyik talán leghatásosabb eszközés.  

ről a meséről., Egy beszélgetésből kiderül.,, hogy először 

a muzsai neveléssel kivánja kezdeni a nevelést, amin elbe- 

széáésekét'ért, Az elbeszéléseket igaz és költött csoport,. ' 

ra bontja, Meséket kell először mondani gyérmekeknek "Hi- 



19 • 

szem leginkább ilyenkor lehet őket formálni; s ilyenkor 

vésődik belójük a s  a forma, amelyet bennük kialakitani aka-

runk..." /29/ Az anyanyelvi nevelés legkézenfekvőbb eszkö-

ze Platonnál & mese !  amely nyelvi kifejezőeszközeivel bő. 

viti a gyermekek szőkinceét. 

Aaristotelés is szeretné ha a gyermekek 3..6 éves kc 
rukban minden erkölcstelen és szentségtelen dolgot kizáró 

helyen gyUlnánek össze, és ott "testi és lelki vezetés" 

alatt állnának. /Kiemelés Láng ,m -1y: A kisdednevelés mód-

szertana cimU, Aradon 1 916-►ban megjelent kötetéből./ Aris-

toteles is mesével kivárja a gyermekek erkölcsi nevelését 
szolgálni, anyanyelvi fejlődését elősegiteni. 

A rómaiaknál is korán felismerték és hangoztatták,. 
hogy a nevelést már csecsemőkorban meg kell kezdeni. A 

kisgyermekeket :a római birodalomban is a család nevelte. , 
A nagy római irók közül CICEREÓ, QINTZLIÁNUS, .PLU'TARCHOSZ- 

foglalkoztak a kisdedneveléssel. Nagy gondot forditottak-

a vallásos nevelésre, a beszédképesség fejlesztésére és a 

fedhetetlen erkölcsre, 	. 

CICERÓ fontosnak tartja; hogy a gyermeket körülvevő 

környezet beszédével jó mintát jelentsen, követhető modell 

legyen. Azt ajánlja, hogy a gyermekek könyv nélkül tanul- 

ják meg a görög és római irók műveiből nekik megfelelő 

verseket, mondókákat. /30/ 	 . .. 
A rómaiak másik nagy gondolkodója Markus Pabius 

QINTILIABUS a szónoki képzés tizenként könyvében arra tö-

rekedett, hogy ,  a nevelés egész folyamatéi bemutassa,  a . 

gyermek  első lépéseitől a retorikai iskola befejezéséig. 



Különösem a beszédképzés foglalkoztatta ,. 	 . 

A római gyermekeket nevelő dajkáktól megköveteli a  

helyes, tiszta, szép beszédet és a .j6 erkölcsöt, mert azok  

tőluk hallják és tanulják meg az .első .  szavakat. Qintiliá-  

nue azt is megköveteli, hogy a játékok nyelvi és erkölcsi  

tekintetben a gyermekek :életkorához igazodjanak. Qintiliá  

nus szerint dajkának mindig  a legalkalmasabbat kell  kivár 

fasztani. /31/  

A magyar =óvónőképzés tankönyvirái„ Számozd Ignác,  .. 

Szerdahelyi Adolf, Láng Mihály, Perese Sándor hosszadal-  

inasan fóglalkoztak Q,ntilidnus és az ókori filozófus peda-

gógusok nevelési elveivel; köztük a beszédképesség fejlesz-

tésének módszereivel.  

Az intézményes iskobáskor előtti nevelés eszméje  már 

évezredek előtt megszületett, kialakulásának feltételei  

azonban csak a 19. sz .. elejére értek .meg• Ez azonban .  k©-  

rántsem jelenti azt, hogy a középkorban Ős az ujkorban ne  

találkozhatnánk olyan intézményekkel, amelyek többé Vagy  

kevésbé az óvodai nevelés funkcióit látták el.  

Az ujkorban a reformáció hívei nagy gondot forditot-  

tak a nevelésre. ]LUTHER MÁRTON is sok helyes nevelési ta-

nácsot adott. /32/  

A gyermeknevelés teoretikusai közül ki kell emelni a  

neveléstörténet legnagyobb alakját, Ct?MtNIUS Amos  Jánost,  

aki "Anyaiskola" cimü irásával kézikönyvet adott a  kisgyer-  

mekek családi neveléséhez,  Nagy Oktatástanában 33 fejezet.  

ben' .sorolja fel nevelési elveit, Különösen sokat foglalko-

zik az anyanyelvi nevelés kérdéseivel. Coméniusnak x ~ye,1-  



vószeti vonatkozásokról - a nyelvi nevelésr©1 -, a nyelv-
müvelés.céljáról; módszeréről!. eszközeiről vallott néze- 

tel a- mai óvodai és iskolai anyanyelvi nevélés és nyelv- 

évelő munka elméletének és gyakorlatárak .is sok szempont- 

bál .jelentenek eligazitást, . felhasználható példát. 

• Coménius szerint a. 6 éven aluli kisdedek..számára ar. 

nyaiskolát. kell szervezni .'olyformán, hogy az ismerős anyák 

gyüjtaék .össze gyermekeiket egy-egy családnál,, ahol az a- 

nya játékkal, erkölcsnemesitő elbeázélógael,.beszélgetéa- .. 
se1 :: szemléltetéssel, ős a-cselekvésvágyat kielégitő 

káival .foglalkoztassa őket. 	. 
Coménius pedagógiájában lényeges követelmény, hogy. . 

az anyaiskolában tanulja meg a gyermek az általános isme- 
retek . legegyszerűbb elemeit. Tanulja meg mit-jelentenek: .  

a. Valami*  semmi; van, nincs, igy, ugy; ilyen, olyan; ' hol, 

mikor;  hasonló, különböző stb. . szavak: .. 
Tanuljon meg jellegzetes. kifejezéseket: 	 . 

- a természettudományokból. pl viz, föld:tüz, eső.. 
földrajzból pl: hegy, sikság, völgy,, folyó.... 
időegységeket p1: óra* nap, hét, hónap, óv 

- szádtanba pl: sok, kevés; a számokat tizig. 

• történelem,..mértlan elemeit is el kell sajátitani. 

Alapvetőnek tartja,'hogy azt tanitassuk csak amit a 
gyermek megértette Javasolja, hogy először a gyermek 'kör- :. 
nyezetében lévő ős a ,gyérek . érdeklődéséhez közel álló 

tárgyakról, azok tulajdonságáról, cselekvéséről, körUlmó- 

nyeiről beszélgessUnk a gyermekekkel, és csak végül áz é-- ' 

seményekről.. ""A beszéd 'tanításának is a szemlél.tetés'enkell 



alapulnia. /33/ 

Coménius mindmáig korszerü megállapitásokat tett á ' 
beszéd kifejező erejének fejlesztésével kapcsolatosan. a-  

mikor .  felhivta a figyelmet az  anyanyelv szavainak hélyres . 

ki.njtésére, . a helyés ' kérdezéa követelményeire, a hangdk, 

szófajok és , szavak világos - ős határozott hangoztatására,. 

a mozdulatok,: ametakommunikáciá j ei ent őségére. ' Nagy Okta-

tástanában irj a s".. : á ' gyermek helyesen ejtse  'kci anyanyel-

véti azaz r' hangokat szótagokat, szavakat tagoltan ejt- 
®e, ", /34/  Miivóben felveti:  a - helyes beszédnevelés kérdése-

it is.  Kiemeli a -  tiszta eltes fontosságát és a selypitéa, 

a beszédhibák kijavitásának módját,, megfelelő gyakorlás 

utján. Az  "Anyaiskola" cimii könyvében megállapitja, hogy • 

a szUlő nem cselekszik helyesen ha '"sZeretetbSl einézi•., 

hogy a gyereke az . r•-et ne pontosan és tisztán ejtse *. ha- - 

-neá helyette 7-t mondj on." /35/ Szerinte az anyaiskola fo-

kán  a  ."retorika kezdő lépései" arra szoritkoznak, hogy 'a 

gyermek utánozni tudja 'ra kc3znapi beszéd .  átvitt ®rt elmü' ` ` 

helyes kifejezéseit." /36/ A-  kdltészet segits®gévél° = a 

versikékkel -és mondókákkal - is a  gyezYnSk nyelvtanilag he- 

lyes beszédét kivdnja fejleszteni.  

A 18. század végén vs a 19: század elején a kibon-

takozó kapitalizmus sulyos politikai és szociális körUl- 

ményeket teremtett. Európa egyes államaiban a kor egyik 
legkiválóbb pedagógus gondolkodója a svájci, Johanes liein- 

rich PESTALOZZI. A kisgyermekek nevelését ugynevézett 

"gyermekházakban" kivánta elkezdeni, ennek ellenére :azon  

a véleményeA.volt, hogyra gyermekek nevelését hatéves' 
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korig a  legcélszerűbb az anyákra bízni. 

Pestalozzi a nevelést a bálcsőnél kívánja kezdeni. J 

kisgyermekek oktatása nála "előmutatásból", "előmondásból 
á11". Minden. ismeretét még a vallásit is - a  szemlélte-
tésből és nem pedig a '*szóoktatásból=' kiindulva akar a 

gyermekekkel elssajátittatni A szemléltetésnél nem elég* ► 

szik meg csak a képekkel, hanem magukak a tárgyaknak a 
bemutatását javasolja. Az alakra-,. a számra és á névre ki-- 

várja a figyelmet felhinni. 

Pestalozzi szerint ahhoz, hogy a tárgyról tiszta szemlégi -  

letet , szerezzünkz 

• meg kell ismerni a tárgyak külső alakját, 

• azt, hogy hány éti hányféle tárgy 411 szemünk előtt, 

-• és azt, hogy hogyan nevezzük a tárgyat. 

A megismerésnél. Pestalozzi megkülönbriztetj -az alakot - a 

számot és .a beszédet, felhivja 'a figyelmet arra, bogy  sem- 

mi.t sem szabad betanitanunk ., amit a gyermek előbb jól meg 

nem: értett.. Hibája Pestalozzi elképzelésének ,, hogy a - tárN.  

gyaknak (leak általános » formai tulajdonságait kivánj 'a 

megfigyeltetni a gyermekekkel. 
Peetalozzit .;"verdonban /1804-1825/ a világ minden tá-- 

járó]. felkeresték, .A magyar kisdedóvó alapitója, Brunszvik 

Teréz is hat hétig tartózkodott itt hugával és annak két 

fával. -Pestalozzi látogatói kozUl  James Pierpoint Grea- 

vesezea. és Geesnerrel folytatott . levelezésében fejti ki a- 

laposabban a kisgyermekek beszédnevelésének lényegét. Meg-

tudjuk leveleiből, bogy szerinte a szó tanitása jelenti 

az .elemi foka anyanyelvi tanitásst. Ugyanakkor felhivja a 
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:figyelmet arra, sulyos tévedős azt hinni, hogy növeljük a 

gyermek tudását, ha értelmotlen szavakkal ginjük meg az 

emlékezetét,. Az elvont fogalmakat a tárgy  vagy annak 'Lépe; 

vagy az életből vett példák s gitségével kell megértetni 

a gyermekekkel.  Az  utóbbit holyettesitheti szerinte az er' 
kölcsi.tárgyu elbeszélés. ,/37/ 

Nem az anyának ,a pedagógusnak, hanem a gyermeknek 

kell sokat beszélni. A gyermek figyelmét hosszu fej tege- 

Lésekkel meadl isik, j61 irányzott kérdésekkel felébreszt-

jük - fejtegeti Pestalozzi. Ne csak arra kényszeritsük a 

gyermeket,  hogy más szavait hallgassa és ismételje; hanem 

adjunk alkalmat arra, hogy ő beszéljen és gondolkodjon: 

"Nem szabad soha sem  elfelejtenünk, hogy a tanitásban az 

ál and6 

 

kérdezés módszerét kell alkalmaznunk," /38/ " a 

gyon sürgősnek . és fontosnak tartam, hogy a gyermek a maga 

anyanyelvében gondos oktatást nyerj on.' /39/ irja Grea- 

ereshez írott XXfl. levelében. A korai idegen nyelv t .anita-

eát is. itt  veti  fel: "Idegen vagy holt nyelveket lehetőleg 

csak azok tanuljanak, akiknek szükségük lehet . azok ismere- 

tőre... Az az elv azonban, hogy a gyerek a legkorábban 

tanulja meg  a  maga anyanyelvát és azt ,teljesen sajátjává -  

tegye, feltétlenül és minden körülmények kőzött, fenn- 

áll. ." /40/ 	 . 

Oktatási-, ,.nevelési elvei nagymértékben hatottak az 

első magyarországi óvodákban folyó oktató-nevelőmunkára ., . 
példája nyomán tette meg a magyar óvodai anyanyelvi neve- . 

lós is kezdő lépéseit. 
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2. 

A kistaiekei .aőeurciaivaddier c-
ban 

Az iskola előtti intézményes nevelés az ipart forra-

dalom, a kialakuló kapitalizmus jellegzetes terméke, a 

nagyipar fejlődésével és a mezőgazdaság kapitaliztilódás&. 

val függ össza. A 18. szdzad végén és a 19. század elején 

Európaszerte kialakuló uj társadalmi rend egyik jellemző-

je, hogy az anyák o  akik korábban munkájuk mellett gyerme-

keik ,gondozását éu nevelését is elláthattdk, kénytelenek 

voltak a esaládi otthonon 	munkát vállalni, gyári munr. 

kásként, mezőgazdasági napszámosként elhelyezkedni. A gyeri. ,  

mekek felügyelet nélkül maradtak. SUrgetővé vált valami 

megoldás. Megérett az idő a kisgyermekek gondozásának és 

nevelésének inézményes rendezésére. A gazdasági  okok  mel-

lett a kor pedagágusai, ,gondolkodói is egyre határozottab-

ban felismerték, hogy a gyermekek csoportos nevelése, az, 

egykoru pajtások társasága, a kUzUs játék hatványozottá 

teszi a nevelés eredményeit. 

'Az iskoliskor előtti‘intézményes nevelés első formdi 

tulajdonképpen a 18. században alakultak ki. Ilyen intéz-

mény volt például Angliában a DAME SCHOOL /anyai iskola/. 

A dame schoolok tulajdonképpen még az angol reformáció ko-

rában keletkeztek, 68 az elemi  oktatás  kezdetleges intéz- 

ményei voltak. Nyomoruságos kUrillmények jellemezték ezeket. 

A foglalkortatáa iskolai jellegii volt. Llemi immereteket, 

azaz olvasást, iráet és számoldst tanitottak a kisgyerme-

keknek. A dame schoolokat vezető asszonyok pedagógiailag 



teljesen képzetlenek voltak. /41/ 

Az iskoláskor előtti nevelés másik kezdetleges intéz--

ményei Hollandiában alakultak ki a 18. század folyamán. 

Ezekről az intézményekről J. GRABíBER,.nemet katonatiszt 

tudósit, ,  és JÁTÉKISKOLA /spielschule/ néven emlegeti őket. 

A játékiskolákban a gyermekek foglalkoztatása részint 

ták és oktatás. A unitág anyaga játékos betUtenitásból, 

olvasásból, erkölcsi tartalmu és egyházi dalocskák elsajá= 

titánából és más hasonló foglalkozásokból állott. A  leg-  

egyszerűbb emberek gyermekei  látogátták ezeket. 

A 1C, században Észak Olaszországban is kialakultak a 

játékiskolához hasonló intézmények, amelyek inkább az an-

gol dame eohoolokhoz álltak közelebb. A gyermekeket imákra, 

némi betűzgetésre, a lányokat kötésre ás fonásra tanitot 

ták. A beszédnevelést a mesék szolgálták. Az olasz SCHOLE 

MAESTRE2EN egyes maestrák /tanitónők/ meséket is megtani-

tottak a gyermekeknek, ők maguk is meséltek és arra bátor 

ritották a gyermekeket, hogy beszéljenek és meséljenek. En- 

nek során többnyire a házi dolgokról esett szó. /42/ 

Sajátos iskoláskor előtti nevelés alakult ki Elzasz- 

ban,. Bon de la  Roche,  vagy másréven Steintalban. Alapitója 

Jean Frederic OBERLIN, /1?40,-1826/ protestáns lelkész volt,; 

Oberlin felismerte a környezet egyéniséget alkkitó hatá-

sát. Steintalban egy helyiséget bérelt és ott összegyüjtöt 

te a felügyelet nélkill otthon maradt gyermekeket. Iskola-

rendszerében az alsó fok az un. KÖTŐISKOLA volt, 3-7 éve-

sek számára. /43/ 	. 
Oberlin "kötőiskolájában" a foglalkozások közül a leg- 
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fontsabb a nyelvi oktatás volt: Arra  törekedett, hogy a 

tájnyelvet beszélő gyermekek mindegyike elsajátitsa a fran 

eia nyelvet. A francia .nyelv oktatása Tényegében ez azaya.- 

nyelvi oktatás szerspcft töltötte be, . bár  nem  a. francia . 
volt s gyermekek atya+ z elve,. Oberlin azt szerette .volna .,, 
hogy a yermekek tanulják meg az állam nyelvéti, amely utat 

nyit : további növelődésük számáré.. A német nyelv elsajátit-

tatására is. törekedett. azért, hogy a gyerekek az elzászi.. 

akkal is érintkezni. tudjanak. A. nyelvtanitást képekkel se- 

gitette. A  képsorozatok történeti személyeket, állatokat, 

növényelcet, .'Mattak be.. A tanító a. képekre felíratta a.  j e•- 

lenség ,francia és tdjnyelvi elnevezését is és e kép rö-

vid magyarázatát. Az egyes tárgyakat, jelenségeket a sé-

ták alkalmával is  megismertették velük. A képek sokszor 

 és világi történeteket ábrázoltak, ezeket is reg-. 

tanitották a gyermekeknek.. Megkövetelték hogy a gyermekek 

csak arról beszéljenek ., amit már láthattak, tapasztalhat' ,  

t€ka óvakodtak attól., . hogy üres .s savakra tanitsák őket.. A 

gyermekeknek meg kellett .nevezniök a közösen megvizsgált 

tárgyak részeit, megnevezték alakjukat, szinUket, beszél- . 

gett,ek használatukról. Sokkal több szempontból vizsgálták 

azokat, mint, Pestaloz zinái. /44/ 	. . 

Oberlinnek és munkatársainak érdere, hogy az akta- .. 

tálban nagyon i ye ltek a 3.6 éves gyer ekék életkori sa- 

játoaeá;aihoz alkalmazkodó já.tékossagra, játékos megoldá-

sokra. A magyar óvodai anyanyelvi nevelés a két világhá-  . 

bora közötti időszakban sok vonásában őrzi Oberlin beszél-

getéseinek jellemzőit, egyedül a játékossága törekvést; .. 
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tJt3l;~da fiaye? men 	ami a beazólgetések di3akticizmú-  

sát fokozZe.  

Oberlinre el.aŰso.ban a ko rabeli materialista, u;;őpisz-  

tikus :3uoci.a,liata, ős filnntropiata pedagógiai eszmék  ha-

tottak Q1vannaánSrai kCzött Bénelon r, Rousseau, Basedow, Peca-  

te,lovzi ffiivei :3zerepel,aak * 	 . 

Az Oberlin fó3.c kezdeményezések elszigeteltek marad-  

tak, mert keletkezésük idején az adott területeken még nem  

értek meg a tdreadalmi igények az ilyen jell.egil intézmé-

nyek meghonosodásához. Ez 'a feltétel  és kivánal.am az akkor  

l.egfej lettetb tőkés országban r   Nagy-Britanniában jött lét-

re. Az 3is5 angol. óvodák 'aYapit6ja a skóciai ' New Zanarkban '  

az utópista  szocialista Robert  4~'~ ti /1771-1€358/ volt. /45/  

/'V, ézácau melléklet/  

Kisgyermekek nevelésére szolgáló intézményét 1816-ban  

nyitotta meg, /46/ 	 . 

Az Owen által alapitott óvoda volt lényegében az  el-

ső Európában, ahol módszeres ávodai nevelés kezdett kibon-

takozni. Gwc:r, alkalmazott módszerei ma is koxszerünek tiixt-  

nsk. Az  oktatásban a hangsul.y az illusztrációk használatán,  

a természet megfigyelésén volt. A gyermekeknek elmondott  

mesék ugy ahogy megfeleltek a gyermekek érdeklődésének és  

életkorának. Ugyanezt nem mondhatjuk el a  magyarországi  

óvodákban bemutatott mesékről, amelyekben még .a századfor-

dulón is főleg a anarelizálö és tanitószándék dominált, tel-

jesen idegen volt a gyermekek életkori jellemzőitől.  Owen  

is  szerkesztett ugyan az ismeretek elsajátitását scgit6  
• 

kis mondóká.kat, do ezeket dallamhoz kötötte, Igy pl, s : '; ` 
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tPA halak  tiszta vizben usznak, 

A madarak repülnek a levegőben, 

A férgek, k3.gyók tovakusznak, 

.A.g,yerek;;k viszont a lábukon járnak" /47/ 

A  tanversben alkalmazott  kifej ezéyek, sz avakl  ez egyszerit 

nyelvezet megfelelnek a 3-6 öves gyermekek szdkincsének. 

Az iGsk gZ.e,korisága¢ a naotorik -aeuágot fokozza, a versben: . 

Owen olyan nevelést bonosst ott meg, amely való j ában 

iskolai j ell egiu v .  oZt , de kedvessé, játékossá tette  a. gyer-

mekek számára a foglalkozást, ós kedvező hatást  gyakorolt 

fejlődésükre.  

Tevékenysége az iskoláskor előtti intézményes neve- - 

lés terőn uttcrő j elentősvgü. Az  ő kezdeményezése nyomán 

bontakozott  ki a J óvodai mozgalom nemcsak Angliában @ ha-

nem a ko4nt iYZens en is.. ./48/ . . . . . 

Nagyon jellegzetes, hogy a magyar óvodapedagógia leg- 

ismertebb képviselői k özül egyedül a protestáns Láng Mi-

hály: "A kisdednevelés módszertana" : C. munkájában emliti 

rcividen e0oen tevékenységének jelentőségét. Szerdahelyi 

Adolf  és a  katolikus Számord Ignác, de még Peress Sándor 

is  teljesen elhallgatja az utópista szoGia3.sta eszméket 

vall6 Owen korszakaLkAté kisdednevelő tevékenységét. 

Az angol burzsoázia Ialadóbb gondolkodásu tagjai 

r gond.olvra, a jövő munkásainak testi. . , szellemi felkészült-

ségére, annals. szükségességére -- bizottságot szervezte k. az 

owezi kezdeményezés  felkarolására, Tevékenységük eredmé- . 

nytiL-ént jött létre Spitalfieldsben az IAFANr SCHOOL, a ..  

kcisgyexmekiakolu,  Sámuel  WILDERSPIN-re Í1792-1866/. biz - 
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ennek az i.ntéaetnek a vezevcsé:t. 	. 

Wil,desspin volt az elsG, a.ki nevelői gyakorlatát ösz-  

szekcpt,sol ta a nevelés-oktatás mődaz^rtwni kérdésének el-

méleti kidolgozásával. lri.vánalánai kftöt t szerepel a2, hogy  

a kisgyarmok legyen kérv3 bármely egyozLxi,i nyelvezetit kfty-  

vet elolvusni,,. tudja a négy alapmiiv:eletet, ismerje ,a  f31d-  

raj z ée a L exmfys W etmj z elemeit„ legyenek kellő ismeretei  

az uj testau:entumba'l.  

Atvette sá akkori 3.s;coZs, verqQit ;,. meséit, és minde--  : .. 

nokc:lőtt a.  ke.tewzzmu .s .boraagoláeán a l=wpulő módszereit. A z  . 

anyanyelvi nevelést főként a beszélgetés, a bet9i.zés, az  

olvasás é s  az elliptikus módszer szolgálta.  : 	 . 	 . 

Wil.d.erspin kisgyermekiskolájában a foglalkozások . tar-

talma és módszerei. igen változatosak vol,tak .. Az egyik leg-

fontosabb cél  a bet;ile.elsajáti.tása és a fogalmak kialr:ki-  

tásw volt. A .bGtiiket kis kártyák segilségével tanitotta.  

A tanitd fel,rn.atatott. egy  kártyát, amelyen egy tárgy rajza  

volt és alatta az a l;etif, amellyel a tárgy  .  neve kezdődik.  

Összesen 26 j.l.yen:l.fár úya, volt, az ábécé betInnek megfele-

lően. A tani.t6- és a gyermekek  beszélgetős segi:tségével  

tanulták meg az adott betUt, másrészt az ábrázolt tárgy,  

vagy j elr  Gnség jellemző  j  egyesit .  A. beszélgetések,  gyakor-  

l.atok mesterkéltek, m .üchanikusak..voltak, a kisgyermekek  

életkori sajátosságaitól iclegene'a. /49/ 	 . . 

t'A. T-betiit .laéldáu.l e► tzbvetkező beszélgetés segiisé-  

gév el tanulták meg:  

"Kérdés: Milyen betil ez?  

i'el.elet: T.  betű a teáskanna . /tea-kettle/  sző .számára.  
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Kérdés: Miből készülnek a teáskannák? 

Felelet: Egyesek bádogból, mások vörösrézből, ismét 

mások vasból. 

Kérdés: Miért  nem fából készitik őket? 

Felelet: Mert a fa elégne. 

Kérdés: Mi van a tetején? 

Felelet: Fogantyu. 

Kérdés: Mi van a fogantyu alatt? 

Felelet: A fedél, 

Kérdés: Mi van előtte? 

Felelet: A kifolyócső. 

Kérdés: Wire használják a kifolyócsőt? 

Felelet: Ott jön ki a  viz.  

Kérdés: Mire használják a fogantyut? 

Felelet: Annál fogva tartják kézben. 

Kérdés: Miért nem a kifolyócsőn61 fogják meg? 

Felelet: Mert az ugy nem jó." /50/ 

A beszélgetés célja az volt, hogy a gyermekek megta 

nulják a képen látható teáskanna kezdő betűjét, a T-t, u-

gyanakkor megismerjék annak részeit, a tárgy anyagát, ré-' 
szelnek funkcióit. A beszélgetések többsége olyan ismere-

teket, átélt tapasztalatokat tételez fel a gyermekekről, 

amelyeket csak iskolásként szerezhetnek meg. A kérdések 

sem igazodnak a 3-6 év eeek értelmi képességeihez és szó-

kincséhez. 

A betUtanitás '`Jilderspin nevelési rendszerében jelen 

tős helyet foglalt el. Az ugynevezett spelling, vagy betű-

ző módszer az angol nyelv sajátosságából következik. A he- 
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lyesiráe és - a kiejtés között nagy eltérés van,  és lényegé-

ben  minden szónak a kiejtését meg kell tanulni. Alepell.ing 

elsajátítása tehát a •helyeeirás tanulását is jelentette. A 

betilzés az olvaeástanitás módszere '9.s. 

Iilderspin óvodájában a betűik, illetve helyeeirás ta- 

nulásának egy másik módja is ismert volt. A gyermekek ma- 

guk is kiraktak szavakat a rézből készUlt betlikből. Máskor 

az osztályteremben, a falakon körben elhelyezett táblákon 

ábrázolt betfket nevezték meg a tanitó. vagy a tanitónő 

irányitásával. 	• 

A Wilderspin-féle rendszerben az egyik legjellegzete-

sebb foglalkozás a betütanitás volt. A spitalfieldei kis-

gyermekiskola heti munkarendje • `is bizonyitja ezt, hiszen 

a hét minden napján palatáblát és palavesszőt kapnak; ős 

tovább haladnak a betűk és a helyesírás tanulásában a gyer-

mekek. Olvasás csak egyszer van, kedden. 

Wilderepin óvodájában a beszélgetések során a egkfi- 

lönfélébb témákkal foglalkoztak a kicsinyek. Igy például 

növénytani, állattani, ipari, földrajzi kérdések kerültek 

szóba. A beszélgetések témái között semmiféle logikai", tar-

talmi kapcsolat nem  volt, mechanikusan kapcsolódtak az e-

gyes betűkhöz. 

A tanítók alkalmaztak a foglalkozásokon képeket isi 

de ezek a képek többnyire bibliai jeleneteket ábrázoltak. 

A bemutatáskor bibliai  tárgyu elbeszéléseket kapcsoltak 

ezekhez, 

A gyermekek által az óvodában töltött idő ringy része 

kötött foglalkozás, játékra csak néhány alkalommal volt .. 
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lehetőség a. heti terv szerint, . 

%Vilders .pinnél még nem alakult ki az .óvodai foglalko- 
zásoknak valamiféle rendszeres tananyaga. A foglalkozások 

tartalma eszerint alakult, hogy az áital'a alkalmazott mód-te 

szerekkel.. az: adott, fokon milyen ismereteket lehetett köz 

veti eni- Módszereit a korabeli , egyéb nevelési intézmények 

/iskolák/ módszertanából vette át . 

$zivesen . a ikalmazta a sásoktól . átvett tanversikéket 
is  az ismeretek  megszilárditásában ; /5.1/ 	 . 

Wilderspin a megismert eszkc3zöket, eljárásokat, mód- 
szereket beépítette pedagógiai , rendszerébe, Igy kiegyez.-. 

mekiskoiájában meghonositatta az  elliptikus, vagyis az 
ugynevezett . szókihagyásos módszert* A szókihagyásos rnód- 
szer a magyarországi óvodákban is kedvelt volt. Lényege, 
hogy a gyermekek olyan elbeszélést vagy verset keptek  
melyből egyes szavak hiányoztak, s ezeket a mondat értelw 

mének megtelelően a gyermekeknek kellett kipótolni. /A ... 

feladatlapokon ma is alkalmazunk elliptikus j  e3:legh kérdé-

seket pl. szabályok ,, meghatározások számonkérésénéla, A 

szők hagyásos. módszer meghaladj a . az övodáskoruak  

kodáei sajátosságait• 
A Wilderepin-föle nevelős tartalma ős módszerei ek-

lektikusak, nem  tUkr3znek egységes koncepciót* Wllderspin- 

nek ennek ellenére nagy érdemei vannak az övodai nevelés 

fejlesztése terén. Könyve, amely az első óvodamódszertani 

szakmunka, kü1f31dán is megjelent' Hazánkban Kossuth.. Lajos 

forditotta le, de ez a forditás sajnos  kiadatlan maradt* . 

Hrunszvik Teréz Wertheimer fordításában ismerte meg Wiir 
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derspin pedagógiai elméletét,  ami  igen nagy hatással volt 

évodaszervező tevékenységére. /52/ 	 . 

Az óvodai nevelés ' elméleti kérdéseivel foglalkozó . 
irodalom elterjedésével  kiilönösen Angliában - uj óvoda' 

pedagógiai irányzatok is keletkeztek. 1indezeikel a ma- ' 

gyar nyelvii szakirodalom  nem  foglalkozik, főként Vág Ottó- 

nak az óvodai nevelés kialakulásával kapcsolatos könyvei.. 

ből és ' folyóirat cikkeiből tájékozódhatunk erről a törté-

nelmi időszakról. Szólnunk 'kell ezekről • a 19. század első 

évtizedeiben terjedő  uj " törekvésekről ., mert nagyon -sok el-
méleti és gyakorlati utmutatást fogalmaztak meg a korabe- 

li anyanyelvi nevelést szóháló beszólgetésekkel, 1ráeta- 

nitáseal kapcsolatosan. Az ujabb elméletek sok olyan gon-

dolatot is' felvetettek, amelyek a későbbiekben hazánk Óvo-

dai oktatási gyakorlatában is megjelentek. 

Uj gondolatokat vetett fel a kisgyermekiskola mozga- 

lomban Thomas POI , bristoli orvas, aki. Wilderspin köny-

vének ' megj elenéei évében, 1823 -ban adta ki  az infant scbóo- 

lok' nevelési-oktatási kérdéseivel 'foglalkozó irását: A 

quaker Thomas Pole az első angol kisgyermekiskolák közé 

sorolható bristoli intézet megalapitója, miivében megfogal-

mazta az infant schoolok' nevelési célját, amely főbb v'ö- 

násaiban megegyezik elődeiével. A szociális szempontok 

mellett a nevelés nála is a ' második helyre' szorult'. . 

Thomas Pole  pedagógiai rendszerében nagy szerepet ka- 
pott a gyermekek foglalkoztatásában a játék, a testgyakor- 

lás, a beszélgetés és a képolvasás; 

Thomas Pole az elsők között volt., aki a kisgyexme= 
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kek nevelősében figyelembe vette a gyermekek fejlődési sa-

játosságait. Helyesen ismerte fel, hogy a gyermekek a fel- 
nőttektől hallott hangok utánzása által, először beszél- 
ni tanulnak, meg. Jól látta, hogy a beszédfejlődés során .. 

egy idő után ezeket a hangokat összekötik ós kettőzéseket . 

utánoznak, p1: papa, mama stb. A következő lépcsőtok Pole 
szerint is a több hangból álló egyszerié szavak kiejtése, . 

később két szavas tőmondatok jellemzők. Abban tévedett, 

hogy a kisgyermekiskolában ugyancsak az utánzás a döntő . az 

anyanyelv fejlődésben. Lényegesnek tartotta ezért a , helyes 
beszédpéldát,, . a mintaszerű tanítói . beszédet és a környe- 
zeti hatásokat ., ami. önmagában Viszont haladó gondolata, /53/ 
Pole a kisgyermekek beszédfejlődésének lányeges vonásait 

helyesen ismerte fel .. Gyermeknyelvi kutatások,. azok iro± 

dalma bőségesen alátámasztják Pole megfigyeléseit, Az a 

nyanyelvhaangtani /fonetikai/ rendszerének elsajátitása 

valóban másfél-ekét éves korban kezdődik, és az iskoláskor- 

ra fejeződik  be. Szinte ezzel párhuzamosan sarj étit ja el 

a gyermek a nyelv lexikájának sajátos rendszerét, amely 

szintén utánzáson és a szavak tárgyi jelentésén alapszik. 

Thomas Pole kezdetleges, kimondottan szimplifikált, gyak-

ran hibása, leegyszeriieitett . leirásával a későbbi beszéd 

és szókincs fejlődéssel foglalkozó elméletek előfutárának 

is tekinthető. W. STERII, BlliZI, CBJOHLER, ELKONYIN, K 'LIYE- ' 

RES LLELLiAl #  . CSER JAIIOS, BAKONYI HUGÓ, NAGY LÁSZLÓ y, 	. 

RANSCHBURG, BALA= JÖZSEI' ., VtRTES O. GÁBOR  és még sokan 

mások a gyermek nyelvi szókincsét, aktiv beszédének kia-

lakulását vizsgálva, kisérleti, statisztikai adatok, tu- 
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do:nanyos fejtegetések alapján, komoly pszichológiai ind 

doklással áilitják ugyanezt.  /54/ 
Thomas Pole pedagógiai gyakorlatában a nagyobb gyer-

mekekkel maga  foglalkozott. Igy például . : a betÜzési gya-

korlatokat és a képolvasást /picture lesson/ soha se biz'+ 

ta a . monitorokra' az idősebb .gyermekek közül választott 

felfigyelőkre. 
A képolvasás ujszerif módszer volt pedagógiájában az 

anyanyelvi nevelés szempontjából is. A képolvasás segitsé-

gével .a gyermekek különböző ismeretekre tettek szert, tez . 

mészetraj zzai , különböző mesterségekkel stb. ismerkedtek .. 

igy.  A képolvasás mődja az volt, hogy öt-hat képet kitet-

tek a gyerekek elé, és ezekről beszélgettek a tanitóval 
kérdés-felelet formájában. A beszélgetések témája a való- . 
ság tárgyainak, élőlényeinek jelenségeinek megnevezése, 

a tárgyak, élőlények, jelenségek_ használata, vagy hasznos-

sága volt.  A következő beszélgetés segitségével ismerked-

tek meg például<a kádár mesterséggel: 

"Kérdés: Mi ez? 	. 

Felelet . :. Egy kádár. 

Kérdés: Mit csinál a kádár? 	..' 

Felelet s Hordókat. 	 :. 

Kérdés: Mire jók a hordók? 

Felelet Hogy sört és más dolgokat tartsunk ben-

nük." /55/ 
Pole beszélgetési foglalkozásainak felépitése logikus, 

egyszerű. A beszélgetések ' jobban igazodnak a gyermekek tá-

pasztalataihoz, meglévő ismereteihez, szókincséhez, mint 
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Owen vagy Wilderepin ilyen ' j ellegü foglalkozásain. 

J. R. BROWN a spitalfieidsi infant school tarutója- 

ként kezdte pedagógiai pályafutását. A 'fiiantropista esz• 

mék hatását mutatják elképzelései. 

BROWN heti  munkabeosztása szerint is 9-12-ig,. délu- 

tán 2-5-ig voltak a gyermekek az óvodában. A foglalkózá» 
sok között jölentős helyet foglal el a beszélgetés, az 01- 

vasás, a betűismeret, az ima, az ének. A beszédfejlesztés 

alkalmazott 'módszerei nála 'a képolvasás és 'az elliptikus 

n dszer.' Elméletben és gyakorlatban is Wilderspin követő j é. 

Az angol' infant school mozgalomban Wilderspin hatá s' 

sa mellett jelentős szerepet játszott a peetalozzianizmüs 

is. Pestalozzi, már' korábban emlitétt "Levelek  a kisded- 

nevelésről"' GREAVESri. Z irótt munkája is terjedt a  kisgyer-

mekiskolákban tanitók között. 	 ' 

Pestálozzi eszméinek terjesztésében jelentős szere-

pet  játszottak' Charles és Elizabeth Mayo. 	' . 	 . 

CHARLES MAYO 1819-ben.  15 mövendékevel meglátogatta 

Pestalozzi Yverdóni ' intézetét, ahonnan hazatérve, hugával, 

Elizabethtel együtt egy pestalozziánus iskolát alapitot-

tak Epsomban. 	 . 

ELIZ ABETH MAYO összeállitott egy gyakorlati kéziköny-

vet  1829-ben. Az oktatás tartalmát öt sorozatra /series/ 

bontotta, ezeket  további fejezetekre osztotta, és minden 

egyes ismeretanyaghoz beszélgetést irt elő. A beszélgeté-

sek témái tártalmi-logikai rendszert alkottak. A  beszél-

getések első sorozatában a gyermekek megismerkedtek az 

egyes anyagokkal, azok tulajdonságaival. Igy például az 
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első  sorozatban beszélgettek az üvegről, a radirgumiróli a 

bórról, a  :st.ivegcukorról, a gumiarábikumról, a szivacsról:, 

gyapju.rói r  vizrol stb. A beszélgetések során néhány tulaj- 

donságot emeltek  ki, majd összeSaasonlitást végeztek - az 

egyezéseket ' ős a megkillönbözt ető jegyeket emelték ki. 

A beszélgetések második témakörében a tárgyakkal, 

zok legfőbb  tulajdonságaival és főbb részeikkel foglalkoz-

tak. Az óvodai nevelés szempontjából az els© két sorozat 

a  figyelemre' méltó, a  többi már az iskoláskoruak anya-

ga. /56/ 
A Mayo-féle beszélgetések leglényegesebb követel.mé- .  

n,yei a magyar övodák egyes  korszakainak beszéd 'és értelem-

gyakorlataiban is szerepet kapnak. Igy például, bogy a be-

szélgetéseken viszonylég kevés uj ismeretet közölnek, de  . 

annak megismertetésére igyekeznek rávezetni a gyereket, 
; 

főleg szemléltetéssel.. 	" 

A Mayo-félé beszélgetések felépitése a gyer mekek bel- 

ső, gondolati aktivitásának kiváltására is törekszik, nem 

a  tailderspin-féle verbalizmust sugallja: Az egyéni tapasz-

talatszerzést is biztositják a  témák ős módszerek, ugyan-

akkor a  gyermekek  átélt élmégyeire is számit a beszélge- 

tések során a tanitd. A beszélgetések célja a szóbeli meg-- 

nevezés r  kifejezés. A valóság egyes jelenségeinek megismer-

tetése tehát náluk feladatként kapcsolódik az anyanyelvi 

neveléshez, ezökincebóvitéshev. Igaz, hogy már 5 éves kor-

ban feltételezik azt, hogy a gyermek irni és olvasni tud. 

Elizabeth l;7ayo beszélgetéseiben az  alkalmazandó mód-

szereket is megfogalmazza. fafve tanitói kézikönyv, útmű- 
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tató is.  

Elizabeth i1ayo óvodájában a beszélgetősekkor a tani 

tó Körbe adta az anyagot, tárgyat a gyermekek között, az 

érzéki megismerést tűzve ki célul* A. gyermekek önálló meg- 

figyeléseiket; a tárggyal, anyaggal kapcsolatos gondola- 

taikat leirtok saját tábláikra. A tanitó ezt követő kérdé-

sei csak arra . , irányultak„ . hogy a gyermekek gondolatait ` fel- 

ezinre hozzák,  és hogy kijavitsák közösen a nyelvi szem-

pontból helytelen válaszokat. 	 , 

A .beszélgetéskor a tárgy, anyag nevét betlizték a  gyer+-

mekek,. és a.tanitó felirta a táblára. A továbbiakban a kii- 

zös beszélgetés alapján felkerültek , a táblára a tárgy, 

nyag, jelenség tulajdonságai ., részei, használati jellemző*. 

Ezután .összehasonlitás alapján vizsgálták meg két tárgy elv* 

törő tulajdonságait, a különbözőségeket, majd hasonló je-

gyekkel rendelkező tárgyakat, anyagokat  soroltak fel. Ha 

az adott tárgy: anyag,  jelenség kézenfekvő, jól órzékelhe-

tő, tulajdonságaiból egyet nem ismertek fel, akkor a tanitó 

ujabb összehasonlitással igyekezett ezt megláttatni, fel 

ismertetni e;  gyerekekkel.. 

A tanitó a beszélgetés végén letörölte a táblát, a 

gyermekeknek ' emlékezetük alapján, betüzósi módszerre]., ' sa-• 

ját táblájukra kellett felirni a tárgy, anyag, jelenség ne-

vőt, tulajdonságait, használati értékeit„ /57/ 

A Mayo-féle beszélgetések során a gondolkodást. müve-

].etek . az analizís, szintézis, kiegészités, összehasonhi-  

tás, rendszerezés, alkalmazás többnyire jelenlévők. Mayo 

módszerei nagymértékben alkalmazkodnak az óvodás kora gyes. 
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vékenysóghez,.az individuális tapasztalatokhoz kapcsolódó 

beszédfejlesztóshez, ami  e korban nagyon koraszerű gyakor--

latot, megoldást tiikz. 

Amennyiben az angol áv®dák•19. század eleji napi-heti 

rendj elit . olemezzUk, megállapithat j uk, hogy iskolás j elle 

gin volt a foglalkoztatás. A tanitás anyaga többnyire meg-

haladta . a .276 Eves gyermekek értelmi képességeit, ismeret-

körét, teherbíró képességét. A munkabeosztásokban minden 

óvodában szerepelnek az oktatásban az elemi iskola tár- 

gyai: m .számolás, az olvasás, ±rds /betUzés/. A valóság 
tárgyainak, jelenségeinek megiemerósét a beszélgetés fog- 

lalkozások és a képolvadás silabizáló módszere biztositot- 

ta. A beszélgetés foglalkozások, az azokon alkalmazott 

módszerek és á2 imák, dalok tanulása biztositotta az anya-. 

nyelvi nevelést.. Nem találkozunk a .tárgyak között mf g e-

gyáltalán a ozókinosbővitée, a kifejező-beszédkészség fej-

lesztés olyan eszközeivel, mint az elbeszélés, a mese, és 

a vers. Az  európai és a magyar óvodák kialakulásakor a2 

óvodapedagógia képviselői még nem ismerték fel a gyerek- 

irodalomesztétikai hatását, kiemelkedő szerepét ' a gyer-

mekek anyanyelvi nevelésében, személyiségformálásában. Az 

iskolás tananyagot ., - egy'-két kivétellel - a mechanikus 

bevéséscet, a verbalizmust segitő módszerekkel sajátittet- 

ták el .. 	 .. 

Az angol infant school mozgalóm - hiányosságai . el"le-r 

nére - nemcsak Angliát hóditotta meg, hanem átterjedt a  

kontinensre, és az európai, sót a tengerentuli óvodai ne- 
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vetés példájává is vált: A z . angol, óvodapedagógiai rendsze-

rek Brunszvik leráz pedagógiai tevékenységét is befolyó- 

solták, mintául szolgáltak az ő óvodái munkásságához is./58/ 

AZ  an gol kisgyermekiskolák pedagögiájánnk 'első hitföl- 

ke Európában az ősztrák ' Joseph  WE.?THE] ER volt, aki német 

re forditot 'ta, és 1826-bán kiadta' Wilderspin könyvének hir- 

n :dik kiadását. Wilderspin ávOdapedagógiai nézetei az ő 

miive nyomán 'válták ismertté Ausztriában, Magyarországon és 

Németországban is. 

Brunszvik Teréz is Weirtheimer könyvéből ismerkedett 

meg  a  korabeli óvodapedagógiai irodalommal. Wertheimer . 

könyvének függelékében 'megismertette olvasóit az angol 

szakirodalom néhány jelentós alkotásával is, igy  William  

Wil.son, a. pesta1ozziánus Charles ' és Elizabeth Ttiayo, vala--

mint  J.  R.  Brown munkásságával. Ezek voltak azok .a csator-

nák, 'enalyékcn kéresztül az intézményes iskoláskor előtti 

nevelés tapasztalatai  'elvjutottak hazánkba, és nagyban be- 

folyásolták az óvodai oktatás és nevelés tartalmát, mód-

szereit, eszközéit, foglalkoztatási tervét. /59/ 

Wertheimer óvodai segédkönyve mellett megjelentek az 

1830-as években az elsó összefoglaló óvodapedagógiai mun-

kák is. Ezek közül legjelentősebb Johánn Georg WIFHNEK 

önátló elképzeléseket is tükröző elmélete.  

, Wirth intézményei közül az első  1834-ben jött-létre. 

Wirth, óvodáit már egyértelműen az iskolát megelőző in- 

tézményként szervezte meg. Nyomon követhető ez a törek.. .' 

vése az ' általa vezetett kisdedóvó intézetek tantárgyai- 

ban is. Ezek közdtt megjelenik már a beszéd, hang- és ér- 
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telemgyakorlat ., a névirási gyakorlat, betűgyakorlat, a  bib-

liai tá gyu elbeszélések mellett a tanitószándéku és szóra-

koztató természetrajzi elbeszélés, és a mese. Az ő általa 

bevezetett gyakorlatok közül sokat még ma is alkalmazunk az 

óvodákban. /60/ Sajnos, a magyar nyelvü forrásanyagokból 

nem tudhatunk meg többet ezeken a foglalkozásokon alkalma-

zott módszerekről, de hatásukról a magyar óvodában minden-

képpen tudunk. 

Az eddig  bemutatott  fejlődési folyamathoz kapcsolódik 

lényegében Friedrich  FRŐB L, akinek tevókenyaége uj feje-

zetet nyitott  az óvodapedagógia fejlődésében, ás akinek  ha-

tása hazánkban is jelentős volt a 19. század második gólében„ 

Friedrich Frőbel, a kisdedóvás . ujabb módszerének meg-. 

alapitója, 

Frőbel föl.épésáig a kisdedóvó intézetekben inkább 

csak a gyermekek védelméről, és óvásáról vólt  sző,  semmint 

azok fejlődését követő és határozott elvek szerinti nevelé-

séről. Az óvodapedagógiában a tapogatózás, ötletszerűség 

és elszigeteltség uralkodott. 

A frőbelizmus elterjedésének, hatásárlap egyik alapve- 

tő magyarázata éppen abban rejlik, hogy Frőbel rendszert 

adott a nevelők kezébe. Frőbel előtt az óvodai gyakorlat 

különböző, egymástól független eljárások eklektikus gyüj-

teménye volt. A .erőbeli gyermekkertekben ennek helyébe o-

lyan szerteágazó foglalkozási rendszer lépett, amely nem-

csak mint gyakorlati rendszer képezett egységet, hanem . . 

egységes alapelveken is nyugodott. /61/ 

:erőbel műveiben megfogalmazza az általa alapított 
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gyermekkertek nevelési célját, feladatát. Szerinte: "A 

gyermekkert a gyermeket a természetbe és a kertbe vezeti, 

megismertetvén őt azzal, hogy amit Isten egyesit ett, az 

embernek kUlon választani : nem szabad." /62/ Frőbel pedagó 

giai rendszeréhez rendkivül , bonyolult gondolatmenet utján 

jutott el, ezt tükrözi például az "Embernevelés" . cimüc mun- 

kája . /1826/ is. Elméleti . . alapvetése inkább nevelésfilozó-

fia mint pedagógiai alkotás. 

Frőbel ebben a k inyvében felvázolja a fejlődés egyes 

szakaszait.. Felismeri, hogy "a fejlődés állandó és foko 

tatos. Egyik fok a másikból bontakozik ki,, az . előző fok 

benne van a következőben. A. régi alapokhoz bizonyos uj .vo-

nások  járulnak. Az uj azonban csak megjelenésében uj, mert 

csiraszerien bennszunnyadt már az előző fejlődési fázd+ 

sokban." /63/ A fejlődés egyes szakaszai nála: az első év 

a csecsemőkor, a második évtől a  negyedik évig terjedői-

dőszak a család-- vagy gyermekszobafok, az ötödik-hatodik 

év , a gyermekkertfok, és a hetedik évtől kezdődik az isko 

láekor. 

A csecsemőkori fejlődés jelenségeit vizsgálva fog-

lalkozik , a kisgyermek beszédfejlődésével. Szerinte az ér- 

zékelés . /s ezen belül is elsősorban a haá.l.ás és a látás, 

amelyek utján a környezet ;  sző  és .jel s .egitségével ráve- 

zetheti az embert a külvilág megismerésére/ jelenti az a-

lapot, amelyre azután a végtagok használata :  601. /64/' 

Hibás a meglátása abban, hogy a szemlélet kialakulását a 

szavakhoz köti olyan korban, amikor a tulajdonképpeni be- 

széd fejlődéeézről még alig beszélhetünk. 



44. 

Frőbel szerint a gyermek fejlődésének második szaka-

sza abban a pillanatban kezdődik, '...amelyben az érzékek, 

a test s a tagok tevékenysége fej lettebbó válik, és a 

gyermek, a belsőt. ' önz;aga munkájával kezdi külsőleg kife-

jezni,..." és "megszűnik az emberfejlődés csecsemőfoka és 

megkezdődik a gyednek  fokozata. A beszéd megindulásával 

megkezdődik az ember belsejének megnyilvánulása és kifeje-

ződése, megkezdődik  a tagozódás..." /65/ A gyermekkor  leg-

jellemzőbb sajátossága Frőbel szerint a beszéd és a játék. 

Ebben a korban a tárgy ,  és annak nyelvi kifejezési formája 

elválaszthatatlanok egymástól. Frőbel mindezt igy . fogal-

mazza még: "Ezért e fokon-a  gyermeknek mindent helyesen 

s jól .meg: kell néznie, hogy mindent tisztán meg is nevez-

hessen: a dolgokat e tárgyakat éppen ugy, mint a dolgok - s 

tárgyak, lényegét s tulajdonságait... 2eg kell helyesen 

jelölnie... mindent a maga igazi nevével, szavával és min- 

den szót tisztán s világosan az egyes részei: a ha gsuly, 

a hang .s a záró hang tiszta megkülönböztetésével." /66/ 

LFajd igy folytatja: "Játéka beszéd, az az elem, amelyben 

a gyermek ekkor él. . 
Q." /67/ 

A következő fejlődési fokozat "amikor a sző elválik 

a tárgytól és a tárgy a szótól, a nyelv a beszélőtől és 

megfordítva, amikor később 'a nyelv jelek a irás utján kül- 

sődlegessé válik, és testet  ölt, ős a nyelvet .valósággal. 

mint testit szemléljük, akkor hagyja el az ember a gyer-

mek fokozatát és emelkedik fel fiul' fokozatába." /68/ 

Frőbel szerint a  szó és a jel /raj zolás/ szorosan 

összetartozik "A valódi jelnek az a közös sajátsága van 
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Man dbrdzolni igyekszik, a szóhoz viszont annyi  köze  

van, bogy' a jel soha sea maga a tárgy, hanem annak csupán 

képmása." /69/ Szerinte a jelzés /rajzolds/ képessége ép-

pen ugy megvan az emberben mint a beszód képessége "...ős 

ezért éppen annyira ki kell azt fejlesztenUnk, mint a be-

szód képességét, emit egyébként a gyermek rajzoló kedve, 

rajzoló vágya mindennél hangosabban hirdet. 0  /70/ 

Frőbel a gyermek beszédfejlődésének elméleti eleme-

it, W. Sterntől és 	Preyertől meritette. óvodai gyakor-,  

latában igyekezett nézeteinek megfelelően alakitani a gyer-

mekek beszédfejlődését. /71/ 

Frőbel helyesen litja, hogy a kisgyermekkorban a 

beszédfejlődés fokán 4- a nevelőnek -fontos  feladata,  bogy 

mindent szemléltessen, mindent tisztán és hatdrozottan 

megnevezzen e  Frőbel meghatározza a beszélgetés témaköre-

it is, amikor is leirja„ "bogy a gyermek először az élta-

la ldtható tagjainak /karjának, kezének, ujjainak stb./ ,  

majd a nem látható tagjainak /orrának, szemének4 fogának/ 

nevét"  /72/ tanulja meg. Ez  után  "használatuk megjelölése 

következik. A tárgyak megnevezése és térbeli viszonyaik 

szemléltetése után mozgó„ majd nyugvó  állapotban való  tu-

lajdons6gaik ismertetésére kexUl sor. VOA.., a gyerme-

ket saját cselekvéseinek nevére a a dolgok hatására tesz-

szUk figyelmessé, miközben az osztatlanról az osztottra, 

a közeliről a távolira haled." /73/ A gyermeki-beszéd, 

, a nyelvi nevelés kérdéseiben Frőbelnél Pestalozzi hatása 

is érvéniesUl. 
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Prőbel alapvetőnek a tevékenységi ösztönt tartotta, 

amely az 6 felfogásában a "világszellemnek", az "isteni"- 

nek a megjelenése az emberben. Frábei szerint a nevelő 

feladata az emberben eredendően meglévő tevékenységi ösz-

tön kibontakoztatása. Ahhoz, hogy a gyermek tevékenységi 

vágyát kielégítsük, anyagot kell adni a kezébe. Ez a gon- 

dolat késztette Frőbelt arra, hogy kidolgozza a foglal-

koztatási eszközök rendszerét, az agynevezett "adományo-

kat", a labdát, a golyót, kockát, a hengert. 

A Erőbeli foglalkoztatásokról a vezérkönyvekből sze-

rezhetünk tudomást. Peres Sándor szerint: "A frőbeli gyer• 

mekkertekben a kisded mindenoldaluan ős összhangzatosan 

nevelendő. E célból legyen a foglalkoztatá®t az érzékek 

és tagok gyakorlása, testgyakorlat, játék, beszélgetés, 

dal, ima, bibliai történetek, elbeszélés, rajz, kerti és 

egyéb, kisdednek való munka,..." /74/ és alaki foglalkozás. 

Peetalozzi is a szemléletet tartotta az ismeretszer 

zés alapjának. Prőbel kiteljesiti ezt a törvényszerüságét 

azzal, hogy ő a szemléletbe a tárgyak összes érzéki minő-

ségeit is beleérti. Frőbel szerint "A gondolkodás fej lódé- 
sének irányát követve a gyermekek az egyes dolgok szemlé-

letéből és a belőlük kifejlődő fogalmakbó l  indulnak ki, s 

a  dolgokat egyeeitő s fölöttük álló általános képzetre, 

illetve fogalomra jutnak." /75/ Frőbelt a gyer*eka közte 

nyezetével, és annak tárgyaival való kapcsolata, a gyerw 
mek öntevékenysége foglalkoztatja. "Az á gyermekkertjei-

ben  a foglalkozások között első helyen szerepel a szemlél- 

tetős ős a beszédgyakorlatok, amelyekben a gyermekek a tár- 
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szavakkal kifejezik," /76/ Frőbelnél nagyon haladó gondo-

lat, hogy helyesen  látja a tevékenységgel összekapcsolt 
beszédfejlődés pozitivumait. A Frobel+féle gyermekkertek-

ben.nines önálló "társalgás"; "beszéd és értelemgyakor 

lat", foglalkozás, az ismeretszerzés a •cselekvéssel, a be-• 

szólgetés az alkotással kapcsolódik egybe. 

Frőbel alaki, foglalkozásain a nevelés hatásosságát, 

az alaki munkához kapcsolt ismertető beszélgetésekkel, és 

mesékkel, versekkel, dalokkal kivánta fokozni:. Gyermek '- 

kertjeiben megkivánta,, hogy az eszközcikkel végzett tevé-

kenységet dal, vagy beszéd kisórj e, "A természet utmuta- 

tála szerint a beszéd, vagy dal minden foglalkozáshoz tar-

tozik." /77/ fogalmazza még Frőbelt .idézve , graffszky 

zsef, a frőbel.izmus egyik magyar képviselője. , 

F$bel foglalkoztató eszközeiről szóló írásaiban 

többször hangsulyózza az alakitásokhoz kapcsolódó, a  

gyermek gondolkodási sajátosságaihoz alkalmazkodó; isme 

retköréből meritett rövid elbeszélések fontosságát .. "Pa . 

rancsolja", ,  hogy a gyermekkertekben nagy hangsulyt fek-

tessenek a  kedély - képzésére is, melynek legcélravezetőbb 

eszközei az elbeszélések, 

Frőbel rendszerében ars első, második adománnyal vég-

zett gyakorlatokat tandalok kisérik, a harmadik adomány* 

tál megjelennek az elbeszélések -. is. .Ezek között vannak . 

Olyan elbeszélések, amelyeket a gyermekek először meghall* 

gatnak, - de a cselekmény második felétől azonban már az 

adott adományból megépitik a közben hallottakat. /78/ 
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Vannak olyan elbeszélések is,, amelyek egy-egy - a 

frőbeli eszközökből épitett meghatározott épitményhez . 

kapcsolódnak' Például a toronyablak épitése közbon a ha- 

rangozó majmáről hallgatnak  egy  történetet. Az elbeszélés 

arról szól„ hogy a harangozó majmának is nagy kedve kere-

kedett a harangozáshoz: de a kötélhez nem juthatott, mert 

az ajtó be volt zárva .' Esti harangozáskor, amikor az ajtő 

nyitva volt, felszökött a toronyba és éjjel félre verte ,a 

harangokat ., az egész, falu felijedt. Megtalálták a majmot, 

Ádám bácsi bunkós botjával megverte, mire az kiugrott az 

ablakon és összetörte magát;, /79/ 

Ilyen mondvacsinált elbeszélések kisérik az egyes a-

laki munkákat, amelyek az egyes foglalkoztatási eszközök 

kel egyiitt egyre bonyolultabbak lesznek. Frőbel munkáiban 

megjelölte az elbeszélések témáját is. Azt kivánta, hogy 

ez elmondott történetek a .gyermekek,, a felnőttek és végül 

az állatok életéről, cselekedeteiről szóljanak' Szerinte 

lehetnek ezek történelmi regék, mondák, legendák, bibliai 

történetek, példabeszédek is :,, de semmiképpen se lehetnek 
félelemkeltők. Lényegesnek tartja, hogy ezekből megtanul- 

ják a gyermekek az élet dolgait, vonják le az erkölcsi ta- 

nulságokat. /80/ . 

Prőbel szerint nA Jó elbeszélésekből és mesékből a 

szellem szól a szellemhez, s ezért hallgatja őket teljes - 

odaadással a gyezmek.t 4  /81/ 

Frőbel helyesen látta meg, hogy az élményszerűen he-

mutatott irodalmi j ellegü alkotások megragadják a gyermek 

figyelmét, formálják érzelmeit, és ugyanakkor fejlesztik 
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anyanyelvét is. Az más kérdés, hogy a választott alkotások 

legtöbb esetben meghaladták az óvodás koru gyermekek fej- 

lettségét nyelvi szempontból is. Frőbel nem ismerte fel 

azt sem, hogy az irodalmi alkotás hallgatása közben vég-

zett tevékenység megakadályozza a teljes beleélést, az esz-

tétikai élményszerzést. 

Frőbel elveti a képek és képeskönyvek alkalmazását, . 

mert véleménye szerint azok a gyermeknek nemcsak formaér-

zékét zavarják meg j, hanem a szemre és a szellemre is kára- 

san hatnak. Helyettük szerinte "Közvetlenül a természet e- 

lé kell állítani a gyermekeket. Valóságos tárgyakon kell 

gyakoroltatnunk érzékeit, mielőtt képeskönyvet adunk a ke--

zéb.e." /82/ A képek mellőzését a későbbiekben gyakran fel- 

VAtt' munkásságának elemzői. 	 . 

A Frőbel-féle foglalkoztatási rendszer - az eszközök 
csakugy, mint a tevékenységek - hamarosan tetszést arat-

tak. Európa-szerte Frőbel halála /1852/ után, az 1860-as 

években megkezdődött a frőbelizmus uj, az előzőnél is je-

lentősebb  diadalutja. 
A mult század hatvanas éveiben a frőbeli foglalkozás 

sok Magyarországon is kezdtek elterjedni, felkavarva a ha-. 

gyományos foglalkoztatási rendszer hiveinek érzelmeit. 

"A Frőbel-féle játék- és foglalkozási eszközöket leg-
először Fábry János alkalmazta rendszeresen Magyarországon 

1860 körín . , az 1853-ban alapított dobsinai községi óvodá- 

ban, amelynek xosszu ideig vezetője volt." /83/ 
Ebben az időben szerezték be az óvónőképző gyakorló 

óvodájába is Frőbel "adományait", a könyvtárba pedig Frő- 



belnekj 6s követőinek műveit. Ezzel megkezdődött hazánkban 

az eddig is tetemes Prőbe1 irodalom burjánzása. Legtöbbet 

Rapos József r  Ronge János, Szabó . Endrei Kohányi Sámuel, 

Dohány Mihály, irtak Prábel nevelési elméletéről, gyakorla-

táráé,. Tanulmányokat, könyveket, folyóirat cikkeket , j e1 .en. 

tettek meg. 1872-ben megalakult a "Magyarországi Központi . 

Frőbel-nőegylet°t, majd a gyermekkertésznő-képző. 	. 

"A 70.es évektől kezdve már nincsen olyan nevezetesebb 

egyénisége a. , hazai kisdedóvásnak, aki többé-kevésbé ne .is.-

raemnó a Erőbeli gyermekkert .foglalkoztatási eszközeit, e1-- 

járását, és állást ne foglalna mellette, vagy ellene," /84/ 

Perés Sándor "A magyar kisdednevelés irodalma" /1900/ 

cimü: könyvében "egyeztetőknek" nevezi azokat, "akik a 70-ea 

évektől kezdve egyrészt az angol Wilderspin, a német Wirth 

ős arás óvodapedagógiai rendszerek hatására kialakult régeb-

bi magyar kisdedóváei hagyományokat, és ugyanakkor Frőbelt 

is követik," /85/ Peres Sándor szerint  !'Közülük némelyek 

Inkább a régi magyar . iskolához hoznak, mások , inkább Frőbel-

hez szitanak, de mindnyájan egyeztetnek". /86/ Az egyezte-

tők legjelentősebb képviselői hazánkban Komjáthy György; 

P.  Szathmáry Károly, Szerdahelyi Adolf, Dömötör Géza, 	... 

Kraffszky József , voltak. . 

A Fr®bel-rendszerű gyermekkertekkel szemben erősödő 

ellenállás 'a nyolcvanas, de főleg -a kilencvenes években .. 
fejlődött ki; a Prőbel-nőegylet két igazgatójának, Péterfy 

Sándornak és,Peres Sándornak a munkássága hatására. A Kis» 

dednevelés lapjain tükröződött ebben az • időszakban a csa. -

tározás.. Peres Sándor 1895-ben a Magyar Pedagógiában. és 
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a Kisdednevelésben; megjelent Frőbel alaki munkái éimii., a  

frőbelizmus .t elitélő cikke "hosszu időre lezárta nálunk  

Frőbel játék ás foglalkozási eszközeinek ügyét.- Mintegy  

harminc éven át ugyszölván sohasem esik szó Frőbelről a  

kisdedóvónők folyóiratában, vagy csak akkor, ha támadásra  

nyilt alkalom Frőbel rendszere .  ellen." /87/  

A 19, században Anglia ós Németország után Európa más  

országaiban is kibontakozott az óvodai mozgalom: Ausztriá-

ban, Svájcban, Olaszországban s  Spanyolországban; Belgium-

ban,  Hollandiában, Oroszországban, és nem utolsö sorban  

Magyarországon ugyancsak sorra alakultak.' óvodák. /88/  

III.  

Az óvodai an_vaz~yelvi  neve ellenzői 	rországonaz  
első óvodák megalakulásától, 1828-t61 1891--ig  

1.  

Az anyanyelvi nevelés problematikája Brunszvik Teréz első  

magyarországi óvodi óiban  
Azokban tsz évtizedekben, mikor Európa-szerte megje-

lentek az iskoláskor előtti nevelés első intézményei, ha-

zánkban az elmaradott gazdasági és társadalmi viszonyok  

nem kedveztek a nevelésügy fejlődésének.  

Arról már részletesen szóltunk, hogy az osztrák gyar  

matositó törekvések, a feudális kötöttségektől terhes ter-

melési mód, a polgárság vékony rétege, a latin és német  

nyelv uralná kötötte gúzsba az előremutató törekvéseket,  

A reformkorban azonban minden eddiginél nagyobb erő-  

vel tört ki az elégedetlenség, fogalmazódott meg a polgá-

ri átalakulás és a nemzeti függetlenség gondolata, amely  
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az első réformorezággyülések idején a magyar állam-

nyelvért, a magyar zyelvü oktatásért folyó harccal kap- ' 

csolődott össze. 

Á magyar Óvodai mozgalom csatlakozott a haladó gon- 
dolkodásu reformerek társadalmi és  nemzeti haladásunkért .. 

vivott küzdelméhez.  Az óvodái nevelés kezdeményezője Ma- 

gyarországon a reformkorszak ti3rténeluii jelemtőségii nem-

zedéxénék egyik kimégsaló' alakja, `gróf Korompai B̀ftUASZTIK. 

i88gZ volt.  

Az ti fáradhatatlan tevékenységének eredményeként 

totta meg kápóit az első magyarországi óvoda, 1828. j uni 

us-  1-én. Brunszvik Teréz óvodájával "Buda és Magyarország 

az óvodák elterjedésének  egyik centrumává a közép--eurépai 

óv©daUgy központjává vált." /89/ 

Olvasmányai - Rousseau,. Montaigne, Platon, Kant,  Ja-

cobi  mttvei --, egyre inkább megérlelték benne a szabadság 

utáni vágyat, ós figyelmét a nevelés kérdéseire irányitot- 

ták. /90/ "Cselédjeit , gyermekeinek. tekinti .... Mindent tud- 

ni 'akar„ amit egy' közös anyának tudnia  ken. A jiiivóbe néz 

és a jövőért dolgozik. Szereti az egész emberiséget, mert 

tudja, ' 'hogy a Fold mindenkié.. .. Szereti a magasat és a 

szabadságot." "Szabadon . áll, mint a kis kápolna a hegyor- 

mon." /91/ irja "Teréz ideálja" ,cimli kis korai irásában. 

A Brunszvik családban sokan foglalkoztak nevelési 

kérdésekkel. édesapja, Brunszvik Antal, II. Lipót uralko-

dása idején a nevelésügy referense volt, Martonvásáron . 

volt nevelő Ney Ferenc, a tolni ávőnőképző későbbi , igaz- .  
gatájá, és sokszor megfordult a kastélyban a szomszéd bir- 
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tokos, Ürményi'Jözsef is, aki az első RZatio Educatiónis 

Liagyarországra vonatkozó rendelkezéseit kidolgozta. 

A Brunszvik Terézt körUlvevő környezet, bugai gyerme- 

keinak nevelése, unokabuga, Teleki Blanka fejlődése, egyre 

inkább a nevelés elvei; a nevelés gyakorlata felé irányi-

tották figyelmét. Mindehhez az indittatáshoz járult a  re-

formkor közszelleme, forrongó hangulata. /92/ . 

1804-ben Brunszvik Teréz testvérével, Jozefinnel euró-

pai utazásra indul. I ővérével 1808 augusztus 21=6n Olasz-

országban felkeresi Salzman Schneptenthali intézetét, majd 

Svájcba siet. Yverdonban megismerkedik Pestalozzival, és 

hat hetet telt intézetében. A Pestalózzival való találko-

zás jelentős szerepet játszott abban az elhatározásában, 

hogy életét teljes egészében a kisdedóvá intézetek, a 

gyermekek nevelésének szentelje. /93/ 	 . 

Brunszvik Teréz pestalozziánus nézeteire dr. Bence  

Piroska és dr. Zibolen Endre elemzéséből kiindulva utal-

hatunk. Szerintük, Wilderspin eszméi mellett, -szinte els 

hanyagolható Brunszvik óvodapedagógiai nézeteiben ős óvo-

dai gyakorlatában Pestalozzi pedagógiájának tényleges ha-

tása. 	 . 

Brunszvik Teréz éé Pestalozzi gondolatvilága alapvé-

tően eltér abban, hogy Brunszvik óvodaszervező ős óvoda-

pedagógiai tévékénységének mozgató  rugói a reformkori ma- 

gyar társadalomban gyökereznek. Brunszvik Teréz munkássá 

ga egész életében nemzeti célokat szolgál, minden tette 

"a magyar kultura ős a magyar nyelvelterjesztését, ós 

egy nemzedéknek teljesen magyarrá való f elnev elésót" /94/ 



célozza, .irja róla Benes Piroska.  ' 

Az  bizonyossá vált a nev eléstörtéineti'kutatások so- . 

rán, hogy. Brunazvik Teréz Vveacdoni látogatása és Péstaloz-i .  

zival €oíytatott levelézése hatására fogalmazódott meg,  ..  

benne végérvényesen,  a ifa már'szállóigévé vált móndás:  ..: ,. 

"Hatni . kell  a népre!... Mint a nép nevelője a bazánák akar.  

tam  szentelni életemet: A tömegeké' lesz erőm  ‘s időm, s .a- 

jövő nemzedéké szereteten." /95l  

Az 1810-e9 években a meg  nem 6rtéa, a  guriy ,Risárt .e  

törekvéseit. Ennek  ellenére, az első  magyar óvoda lótre-   

hozásáxa irányuló vágyai még nagyobb .  er6yel kaptak ,  lángra,  

amatkór megismerts Wilderspin, Wertheimer forditásában megás  

jelent  ávodapedagóg3.ai munkáját;  : 

Az angol infant schoolok ., ns Wiíderspia2 nevelési esz-

ménye hatására' már 1027-ben támogatókat  keresett az óvoda--  

ügy pártolására « Magasrangu pártfogói között voltak József  

nádor felésége-, Dorottya hercegasszony, Mednyánszkyr Alajos.  

királyi alkirnaatárnok, Sciaediuez egyetemi tanár:   

Brunszvik Teréz erriFeazi.t®se].nek meg -lett az  .eredmé. ,  

nye, 182€3 junius 1-én, édesanyja Krisztina városi házábar.ji;  

a i;iikő utcában,  önerőből megnyitotta az első magyarorszá-  

gi kisdedóvó  intézetet.  

Az első budai "angyalkertet" rövidesen  ujabbak ká-  . 

vették: 1829-ben nyitotta meg kapuit a két budaija, ~fá1- 
 

sővárost,. vizivárosi/, a pesti /lipotvárosi/ óv oda .  . 

Brunszvik Teréz megalakitotta az elsó ,  óvodapártoló  

egyesületet "Nemzeti egyesület a kisdedek kpránti :  nevelő-  

sére nézve, gyám és képző intézetek. által" - néven, igy a  



harmadik  budai óvodát már az óvodaügyet támogatók adomáim 

nyaiból 1ét©sitette. 'Emlékirataiban igy emlékezik vissza 
erre az időszakra: " Történelmi tény, hogy 6n Brunszvik Té--
ráz 1829-ben létesitettom az első egyesületet.,. csak Buda 

ős Pest nem akar rólam tudni, bár ezt a két várost jut-

tattam akkor a dicsőséghez, hogy a monarchiában az első 

kisdedóvókat /i inder Aeyle/ állithattá fel." /96/ 

Az udvar 1832-ben az egyesületet feloszlatta. 

Brunszvik a későbbiesben ujabb egyesület létrehozásán fá= 
radozott. 

Festetics Leó, Wesselényi iklós, Bezerédj István, 

Szentkirályi Móricz, Kossuth ' Laj os, Deák Ferenc lettek 

Brunszvik Teréz törekvéseinek, az óvodaügy pártolásának 

igaz hivei. 

Az összefogás eredményeként 1836 márciusában megala-

kult: "A Kisdedóvó Intézeteket i:Ta'yarországban Terjesztő 

EgyeeiU1et." /97/ Az 'egyesület elnöke gróf Festetics Leó 

lett • aki 13 évig állt az egyesület élén. Aligazgatónak 

Szentkirályi Móriczot, titkárnak Kacekovice Lajost. pénz-

tárnoknak Antal Mihályt választották. A nemzeti casinó kis 

termében megtartott alakuló gyűlésen elfogadták az ógyesU- 

let alapszabályát. Az alapszabály "Első részének" 1. §, 

fogalmazza, meg az egyesű let célját. E szerint: "czélja e-

zen egyesületnek a kisdedóvó-intézetek terjedését Wagyar ,.  

országon előmozdítani. /98/ A Kisdedóvá Intézeteket Pia+ 

gyarorezágban Terjesztő Egyesület pecsétjét az 1840. évi 

ju$iue (5-diki egyesületi közgyűlősen fogadták el, gróf 

Festetics Leó előterjesztése alapján. /99/ Az Országon Le- 
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véltár P/1652, 1099/I;.I. számu iratanyagában őrzi ezt a . 

jegyzőkönyvet, anielynek XXS. pontjában olvashatjuk Fe,te---  

tics javaslatát: .":el.nök gróf jelentése, mi szerént a'  vá`. 

lasztottság az egyesület xievébe.n kia3ni szoko-tt ,  óv6bizo.  

nyitványokat, s' folytatott Iewea.ezés nagyobb hit,e161il . , s'  

az egyesillet tekintetének öregbitéséal : pecsétet metsze-  - 

'tett, mellynek czimere; :egy térdelve égbe .sábajtó kisded,  

s° e felett. őrködő nemtő Magyar ország czimere -t . viselő  

paizzeal; körirata pedig az eo;+?sületr.ek következő wza=.: 

vakkal .kifej ezett cziínj  e u..m. "A' kisdedóvó intózeteket  _ 

magyar országban terjesztő . egyesiilét." /100/ /VI. sz-.imu  

melléklet/  

A Brunezvik Teréz által alapitott első 6v4dákban  fo~ 

lyó nevelőmunka sarkalatoe kérdése volt,  a  foglalkozási  

nyelv megvál.aeztása. A " nyelvhasználat kéxdése ,  szorosan  

összefüggött a magyar nyelvért folytatott ki.izdel.ermel a  a  

reformkori haladó törekvésekkel, a nemzeti kultura fejlő-

désével, a -  j6vő nemzedék anyanyelvi nevelésével.. Brunszvik  

Teréz,-  aki élete végén már. magyarul 3rta e1á nevét  l.ev.vle- 

in , óvodáiban először: a riémet nyelvet honositotta meg.  

A foglalkozások nyélvi kérdéseiről már -  Wertheimerrel  
folytatott levelezésében is szó es3;k. WertFa.eimer 1828 Ju-

nius 3-án Brunszvik TeriSzhez irott, levelében felveti az . 

oktatás nyelvének - kérdését ., amikor azt irjas !'Nagyon ki 

vánss i- v$gy ok; vaj on csakugyan megrx,yilt -e má j ús 27-én az  

irttézét,, ' Budán nyilt e  meg, vagy Pesten,.., magyarúl, .  . vagy  

németül:' - tariitariak-e, és még sok más egyebet is t őlnájte.zték  

tudni."'  /  101/ '  



Brunszvik első négy óvodája kÖzül csak a pesti /1i-

p5tvérosi/ 6yodában volt magyar a,tanitds nyelve. Rapos Jó-

zsef: BRUE3WIOK Teréz grófhölgYnek, a legnagyobb magyar 

honieánynak élete ős mtive, vagyis a. köz-alap nevelésügy 

multja ás ,Jelene hazinkban, Pesten* l868-ban megjelent ed-

vében leirja, hogy: "A 4 első intézet közül csak ezen egY-
ben vPzettetett a nevelés magyarul; a miért M. Borottya 

nádornő  Ő.  fensége az 52 frton kivUl., mennyit évenkint a 

4 intézetre adni szokott, ennek még külÖnösen is adott 52 

pfrtot." /102/ Zibolen Endre: Óvodai hétköznapok a xigi 

Pest-Budán ciw.U. tanulmányának 1530 oldalának lábjegyzet&  

ben a: tanita heti jelentéssi alapjén kétségbe vonja azt l  

hogy a lipótvdrosi ővodában magyar:  nYelven oktatték'volna 
a gyermekeket. Rapos Rizsef, Morlin Emil megállapitásával 

• ellentétben a következőket mondja: "Itt jegyezzük meg *  bogy 

a heti jelentések egyértelmüen megcéfoljék Rapes Józsefnek 

azt az állitását is* bogy a peeti intézet márebben az  i.  

dőben is "magyarul vezéreltetett". Kétségtelennek, látszik *  
hogy félreértette a beszámol6bak Márla Dorottya  nádorné 

52 ferintos ademénydra vonatkozó megjegyzését... Azaz "egy 

Pesti intézet0 melyben magyarul történik a tanitás", akkor 

még csak a jövő elővételezése volt*" /103/ A nézet-különb.- 

ségeket még a  jövő ,  kutatásainak kell majd eldöntenie. 

Reed Ede angol lelkész 1830 augusztusában Brunszvik 

Terézhez irott levelében szintén figyelmezteti őt: "hogy a 

magyar nyelvre nagy sulyt ,  fektessen, s akkor az ébredő,nem-

zeti közérzillet megkönmyiti vállalatit." /104/ 

Reed Ede ,levele folytatéséban felismerve Brunszvik Tp- 



réz gondfáit,' á következőket mondja:. "A legnagyobb ős tán 

egyedUli nehézség mellyel kegyednek saját honában küzdeni 

kell: a nyelvk,iliinbség, de az óvodákból kikerülő első uj 

nemzedék ezen akadályt meg fogja semmisiteni,: hiszen ez e-

lőtt 40 évvel Angolország 1/4 része olynemü tájszólással 

beszélt, hogy a vidékiek meg nem érthették egymástt Jelen-

leg  ugyanott 20 milliő ember beszél tisztán angolul." /105/ 

Merlin Emil, Branszvik Teréz munkásságának egyik ére. 

tékelője o  védelmébe veszi a nyely  kérdésben Brunszvik Te-
rézt. anikoris elmondja, hogy Brunszvik Teréz német neve- 

lést kapott, de érzelmeiben teljesen magyar. . 

Brunszvik Teréz éz nem tartotta szükségesnek, hogy a kis-

dedóvó intézet tanítási nyelve a fővárosban kizárólag ma- 

gyar ].enne, de a közvélemény egyre erőteljesebben követel-

te, hogy az övódák térjenek át a magyar foglalkozási nyelv- 

re, Pest váz tegye közgyűlésén, 1831 április 18-án dőlt e l  

végérvényesen a kérdés: az óvodák tanitási nyelve magyar 

tett ' Magyarórszágon, aA közgyűlésen kérték, hogy a kisded-

óvó intézetekben: "...a  Magyar hazának Magyar Polgárok ne-

veltessenek," Brunszvik Teréz az alispán hozzá intézett . 

kérésére jelentette: ",..hogy a Pesten és Budán lévő kis- 

gyermeki Gyám ős gondviselő Intézetben a Hazai nyelv már 

az érdekelt megkeresés előtt is tanittatott ;  és a korosabb 

nevendékek abban már meglehetős előmenetelt is tettek."/106/ 

Természetesen az áttérés nem ment máról. holnapra, 'még akkor 

sem .,, ha "néhány év mulva a kisdedóvó intézetek szerveze-

tének ős terjesztésének egy erős egyesület által történt 

elvállalása biztositotta az intézetek nemzeti irányát 
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is." /107/ 

Rehiingen Antal, Brunszvik Teréz 1828 tavaszán lét-

rehozott "Nemzeti EgyesUletének" titkára, lelkesedve szá-

mol be a. "Hasznos mulatságok" /830  második  Mévi számában 

a kisdedévő intftetek eredetéről, gyarapodásáról, állapo-

táról do hasznáról. A tanitás anyagáról szólva örömmel  iz  

ja, hogy a gyermekeket "legalább két hazai nyelvre tanit-

ják, mellyek közül as egyiknek muihatatianul Llagyarnak 

kell leani." /108/ 

Az Országos Levéltárban őrzött 0, a "Kicidedóvó Intéze-

teket Magyarországban Terjesztő ZgyesUlet" közgyUléseinek 

jegyzőkönyveiből még 1840-ben is rendezetlennek tUnik az 

óvodák tanitási nyelvének kérdése. Kacskovics Lajos tis. 

toknok jegyezte fel az 1840. évi Junius 5-i egyesületi 

közgyülés XIX. pontjában, hogy: "Csanády Perencz egyesU-

leti tag inditványa  révén, . ...  mivel a budai kisdedóvó in-
tézetben a. nemzetség káros hátratételével a német /lovely 

divatez, ez iránt  as Egyesület vesse közben magát, s' a' 

nemzeti nyelvnek különben is mil,  törvénnyel parancsolt vi-

rágzását e' körbeneszközölje. Az Egyesület, mint illyen 

batás-Wirén kivül elsőnek tartván illyén avatkozást, egyes 

tagjai' buzgóságára bizza, bogy az inditvány sikerét pri-

vatim eszközölni iparkodjanak." /109/ /VII. sz. melléklet/ 

A jegyzőkönyv-részlet igazolja, bogy a reformkor haladó 

erői a társadalmi  haladás,  a nemzeti függetlenség harcosa-

it látják a magyar nyelvil óvodákban, Brunszvik Teréz kori-

társai irja Bones Piroska - "Az óvodát pedig a hungari, 

zálás legbiztosabb eszközének tartják. Némelyek addig men- 
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nek,  hogy  az intézeteket "kis iskoláknak" neveziks sőt 

Gorave istván pl, kijelenti, hogy célja a kisdedóvás wel-' 

lett semi egyéb, mint a magyar nyelv tanulás." /110/ ' 

Brunszvik ;J:oróz annak'ellenére, hogy elismerte a ma-; 

gyar nyelvterjesztés funtosságát, a gyakorlatban mégis .  

kénytelen volt az eLs ~© óvodákban Werheimernek legfőbb 

tanicsadójának javaslatát követni. Lanek oka az, hogy 

mAlUnk az első "óvó bácsi", ';,ágner berlini egyetemi tanár 

legjobb tanitványa,Kern Uites lett, aki magyarul egyáltalán 

nem tUdott. Kern 14ité Brunszvik Teréz me 7 vására érke-'' 

zett hazánkba, először a krisztinavárosi, majd a beszterw,  

cebányai óvoda vezetőjeként dolgozott, később 	küldte 

Brunszvik az általa megszervezett bécsi 6wodába. /111/ 

A későbbiekben Brunszvik Teréz olyan tanitókat alkal-

mazott 6voddiban, akik magyarul is tudtak, hisznn fontos 

feladatuk Lett a gyakran csak  németül  beszélő gyermekeket 

a magyai? szavakra is megtanitani. 

A magyar óvodai nevelés történetének kezdeti idősza-

kában a nevelési eszmék, az oktatásmódszertani megoldások, 

külföldi hatások egyvelege. Brunszvik Teréz pedagógiai  né- 
zetei '  többféle szellemi dramlat, óvodapedagógiai rendszer 

elemeit tükrözik. Arrél,  hogy  mennyiben érvényeaUltek ' 

Brunszvik munkásságában a pestalozziánus eszmék, mix' szól-

tunk az előzőekben, A következőkben Brunszvik pedagógid-

jában fellelhető egyéb külfdldi hatásokat is számba kell 

vennUnk. 

Czeke Uarianne, az 1930-as években végzett kutatásai 

alapján felvétődött a kérdés o  hogy meritett-e Brunszvik 
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Teréz Frőbel tataiból? Fgyértelmíi ma már a válasz: nem. 

"Brunszvik Teréz csak nagyon öreg korában vette tudomásul 
/Frőbel/ tevékenységét." /112/ - állapátja meg . Kemény Fe- 
rene, Frőpbel-Brunszvik probléma cimti tanulmányában. Fel-
tételezhető lenne ismeretségük, hiszen tevékenységlik idei 
szempontjából néhány évtizedben egybeesik, közeli időben 

látogattak mindketten Yverdonba, Brunszvik Teréz németor-
szági 6v©daszervező tevékenysége saját korában ismert 

volt. Pedagógiai elképzelésük és óvodapedagógiai gyakorla- 

tuk sok közös vonása ellenére sem találkoztak személyesen 

sohasem, Kemény Ferenc mér emlitett tanulmánya szerint: 

"Brunszvik Teréz grófnő a kisdednevelés terén kifejtett 
uttörő munkásságával több mint egy évtizeddel megelőzte 

Frőbelt." A legbizonyosabb, hogy Brunszvik Teréz óvodaszer- 

vező tevékenységét, pedagógiai nézeteit a legnagyobb mér-

tékben az angol infant school-mozgalom, és Wilderspin kis-- 

gyermekiskolájának oktató-nevelő munkája motiválta. 
A Wilderspin könyv Wertheimer féle forditását Brunsz-

vik Teréz mér megjelenésének évében olvasta. Ez meghozta 

számára Wertheimer barátságát is. Brunszvik Teréz ettől 

kezdve az infant schoolt tekintette mintának, természete-

sen, amint azt a későbbiekben látni fogjuk, ez nála nem az 

angol óvoda tökéletes lemásolását jelentette. 

Jár utaltunk arra, hogy a Wertheimer könyv függelé- 

kéből Brunszvik Teréz más angol óvodai-rendszerek elméle-

tét és gyakorlatát is ismerte. fiág Ottó: A magyar óvodai 

nevelés kialakulása és Brunszvik Teréz cimü tanulmányában 

megerősiti feltevésünket, amikor ezt jrja: "Wertheimer... 
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ekkor már ismerte az angol szakirodalom néhány időközben 

megjelent alkotását is, mint például a walthamstowi William 
Wilson, a . peetalozziánue Charles Mayo, a Spitalfieldsben . 

mükádő J. R.BROWN munkáit, hiszen... könyve megjegyzései-

ben és toldalókaiban ezek nyomán fejti ki gowdolatait."/113/ 
Mindezek mellett ismerte Brunszvik Teréz Wirth köny-

vét, maid az 1828-ban német nyelven is megjelent, svájci ._ 

Edouard Diodati.müvét, amelynek oime: Néhány észrevétel a 
kisgyermekiskolákról. ... 

Diesterweg óvodai nevelésre vonatkozó elméleti irá- 

sása is felhivta Wertheimer Brunszvik.Teréz figyelmét,.. 

egy 1828 szeptemberi levélben. /114/ Diesterweg "Utmuta- 

tója" III, fejezetének 4. részében Foglalkozik a kisdedóvó 

intézetek kialakulásával, elterjedésével, az anyanyelvi :. . 

neveléssel, az ott, folyó iskolás j ellegü oktatással, amit 

szerinte mellőzni kellene az óvodákban. /115/ 
Diesterweg ismerte Denzelt, és hazánkban a harmincas 

években megjelent osztrák L.  Chimani "Elméleti és gyakor-

lati vezérfonal tanítók számára a kisdedóvó intézetekben" 

o mU művét, melynek tartalmáva:i, . az óvodai foglalkozások.. 

kal "Utmutatójában" részletesen is foglalkozik. /116/ .. 

Brunszvik Teréz tehát a felsoroltak műveiből széle- 

sitette pedagógiai műveltségét. Nehéz lenne ezért egyén 

telmüen bizonyitani, hogy egyedül Wilderspint követte ak-

kor„ amikor az első magyar óvodák oktató-nevelő munkáját.. 

megszervezte. 	, 

Kutatómunkánk során Brunszvik Teréz óvodáinak belső 

életéről, tartalmi munkájáról, . berendezéséről az Ország©s 
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Széchenyi Könyvtár Brunszvik . hagyatókában, egy-egy gazda-

sági témáju irat kivételével, sajnos magyar nyelviüt ne m . 

igen találtunk. A Szarvasi Óvónőkópző,Intézet 1972 .. évi. . 

óvodapedagógiai tudományos=ülésozakán megrendezett Brunsz- 

vik kiállitás kapcsán tekintettük át ézeket a dokumentu-

mokat, az egykori, eredeti iratokat ős nyomtatványokat, . 

amelyek Quart, Germ. 1390. számot viselik. Az "adminisztra- 

tiv iratok" között találhatók az órarendek, körözvények ., 

a "Vegyes pedagógiai tárgyu iratok" között Brunszvik Te-

réz óvodai tanitóihoz intézett utasitásai, a nevelők heti 

jelentései. Mivel Brunszvik csak németül tudott, ezek. is 

mind német nyelvUek. Az iratok egy részének magyar nyelvre 

forditása' még mindig várat magára, ezért mi  csak az eddig 

magyar nyelven közzétett' forrásokra támaszkodhattunk, • ami- . 

kor az első magyar óvodákban folyó oktató-nevelőmunkát e- 

leneztük .. 	 . 

A 19. század első felében a magyar óvodák sem mente-

sek az iskolás jellegtől, ugyanugy, mint angol elődeik. 

Nemcsak a tantárgyak, hanem az óvoda berendezése, tárgyi 

eszközei is erre utalnak. A ",Krisztinavárosi kisgyermeki• 

őr intézet" - leltárában is szerepelnek az irás, olvasás, 

számolás tanitás iskolai eszközei, ugyanugy, mint  Owennél, 

`$illsonnál, a Mayo testvéreknél, vagy Wilderspinnól. A 

legfontosabb berendezési tárgyak a krisztinavárosi óvodd*. 

ban: a nagy irótábla állvánnyal, leckeállvány, palatáblák, 

betUtáblák, betülztető és irásjeleket ábrázoló táblák, hangi 

goztatógép, /117/ /A hangoztató gép a leckeállványhoz ha- 

eonló, a2 olvastatott szöveg bemutatására szolgáló, si- 
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nekkei ellátott .'szerkezet volt./ Szokatlan az eszközök  

között az .1 db árnyjáték,, ami . :  valamilyen mozgás; vagy tör6.  

tónet szemléltetésére szolgálhatott. Erre vonatkozóan nen . 

találkoztunk semmilyen adattal az irodalomban.  

Az ; első magyar óvodákban az iskolai tananyagot, a  

gyermekek életkorát meghaladó témák sorát, főleg képszem-

léltetéssel igyekeztek érzékletesebbé tenni a  gyermekek  

számára: ' Igy a Krisztinavárosban is volt "24. kép az állat-

világból, .24. az iparismeretből. ós 40 a bibliai történe-

tekből." '/118/  

Egy; az óvoda igazgatósága által kibocsátott "röplap";,  

Zibolen . Endre által. magyarra fordított szövegéből megtud- :. 

juk :s .hogy; : "Minden .gyermek. fizet... , a felvételkor 1 Sorira- . 

tot váltópénzben a kisfoglalkoztatási .eszközökért,  .‚  ame-.ame-

lyek 4 .00 db metszetből és képből állnak, 50 . tábla különbö-

ző természeti tárgyakkal... Nekik /a gyermekeknek/ maguk-

kal kell bozniok a nagy nyomtatott ABC-táblácskát, egy prz-.•  

latáblát iróeszkázökkel /egykori szóval. izé kövekkel/t . 

egy füzetet, két oeruzát " /119/  

Brunszvik Teréz az angol óvodák hagyományos szemlél-

tető ~ ,  állványait , módosit otta. Erről egy német uj ság,, . a Des  

Inland nagy elismeréssel irt„ a következőképpen:. "Az . angol,  

kisgyermekiskolákban a  gyermekeknek  valami állványfélére  

szerelt deszkára természeti tárgyak, és ipari. készitmén,yek  

kis mintáit erősitik szemléltet.ésiil, de igazi benső ösz  

szefüggés nélkül. Budán is megvan es  a berendezés, azonban-

minden tábla csak ,  egy állatot vagy növényt mutat be ., vi-

szont valamennyi belőle származó termékkel együtt."./120/  



Ugyanezt a megoldást dicséri meg Wertheimer is egy 1829 

január 11-én Brunszvik Terézhez irott levelében: "Biilönö-

sen ötletesnek találtam a lecke állványok módositását is, 

hogy egy állat termékeit áttekintés végett összeállit- 

ják." /121/ A korszerUsitett állványok jobban biztositot-

ták a beszélgetések alkalmával a rendszerezést.,•összeha-

soniitást, .a fogalom kialakitását, szókincs bővitését. A 

krisztinavárosi óvoda könyvtárában ábécés könyv, 15 darab 

oskolai. könyv . és tzsdp' /Aesopus/ meséi /21 füzetbon, és 

43 képpel/ is megvolt." /122/ 

Az iskolás eszközökkel, az iskolai tanitási órákhoz 

hasonló foglalkozásokon, az iskolai tananyagot tanitot tált. 

Az első óvodákban folyó oktató-nevelőmunka jellegét 

világit ja meg a Hasznos Mulatságok, ,1829. évi számaiban 

mogjelentf ,Rehlirgen Antal, aa "Kisdedek ősi-oskolái Inté. 

zeté .ről" szóló cikke, miszerint: ".. ezen Oskolában, -a' ki-

pallérozott, Tanitók° Tanitónék, s' göndviselő asszonyok, 

szoros felvigyázása alatt... a gyermekek a' korokhoz alkal-

matos hasznos tárgyakra tanittatnak,... leginkább arra, mi 

az Isten, s' annak tulajdonságai? mi az erköltsös érzés, 

mi a* jő, a' mi a' rost? tanittatnak itten könnyen megfog-. 

ható módon a' betűk megismerésére, azoknak foglalására, és 

olvadására, a' rajzolás' fundamentumára °  irásra és száma-

dásra, valamint a' minket környező hasznos ős ártalmas tár-

gyakra, mind a' természet, mind a mesterségbeliekre." /123/ 

Brunszvik Teréz tudta, hogy az első magyar óvodák 

történelmi jelentőségűek, ezért minden iratot, feljegy- 

zést gondosan megőrzött, Igy maradt ránk a pesti lipótvá- 



- . 66. 

rosi Szt. József intézetben tanitott tantárgyak jegyzéke 

is, melynek német nyelvű eredetijét a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtárban őrzik, a Bruraszvik dokumentumok egyikeként. 

/Benes Piroska és Vág Ottó magyar fordításában vált ez 
közismerttó./ /VIII ., számu melléklet/ 

Jellegzetes, hogy Brunezvik óvodáiban a mai értelem-

ben  vett foglalkozási tárgyak az alkalmazott módszerekkel 

keveredtek. A módszerek is egy-egy foglalkozást jelentet.. 
t ek 

A pesti, budai, óvodákban 1829-ben a következő tan-
tárgyak szerepeltek: vallás, b©tüismeret, betűzés, alak- 

ismeret, számolás, magyar . és német . szavak, az . elliptikus 
módszer, természetrajz, tochnológia ., mesterségismeret, az 

it érzékszervről, földleirás ., hasznos elbeszélések,, mér-

ték és pénzismeret, egészségtan, : különböző dolgok megne-

vezése, az év beosztása, ének, erkölcsi mondások és szen-

tenciák." /1 .24/ Sajnálatos ., b .ogy ebben a tantárgysorbán 

az anyanyelvi nevelést csak a magyar és német szavak gya-

korlása jelentette. A 'magyar-német szavak taniiásával ' . 

Brunszvik Teréznek az volt a célja, . hogy a többségükben . 

németül beszélő gyermekek is megtanuljanak magyarul. 

A magyar .és német szavak gyakorlásakor a gyermekek 

mindenekelőtt az emberi test részeinek megnevezését tanul-

ták meg. /Ezt a megoldást Brunszvik Teréz Pestalozzitól .. 

vette át. A .korábbi óvodapedagógiai rendszerekben ezt nem 

tartották helyesnek, mert az volt a meggyőződésiik' hogy a 

gyermekek először azt tanulják meg amit maguk előtt 'lát- 

nek./ A gyermekeket ezután, mechanikus módszerekkel,' kosz 
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szabb rövidebb mondatokra is megtánitották ós németül 

megmagyarázták nekik ezeket.  Majd  azokat a tárgyakat ' kel-

lett a  kis' óvódásoknak megfigyelni  ós megnevezni; ' ame-

lyekkel 'az 'iskolában, ' otthon  'és a városban találkozhatnak. 

A Brunszvik óvodákban á'  gyermekek a természetismere-

teket Thomas' Polehoz, Wildérepinhez, Charles és Elizabeth 

1ayohóz; Wilsohhoz, Brownhoz hasonlóan de különféle tan-

tárgyakra bontva - kérdés-felelet alapján dolgozták fel, 

beszélgetés módszerével sajátitották el, 	. 

Brunszvik Teréz elsó óvodásban az alkalmazott módsze-

rek is az angol 6vodákból ismert módszerek: a magyarázat, 

beszélgetés, szemléltetés, utánzás, felmondás, , elbeszélés, 

gyakorlás, - kellő játékosság nélkül 	Az elliptikus mód- 

szert kétféleképpen alkalmazták, ugy mint Vdilderspin: szó-

kihagyással, vagy szavak kicserélésével a mondatokban. En- 

nek a módszernek Brunszvik Teréz leirása szerint az volt 

a célja, hogy a gyermekek gondolkodni tanuljanak, ugyanak- 

kor a nyelvtant; a ragozást is gyakorolják a nekik megfe- 

lelő Sokon. 	 ' 

Uj szerű, a  maga korában modern módszert jelentett az 

olvasás taáitásában a silabizálás helyett, a hangoztató 

olvasás bevezetése, és a betüzés. "A hangoztató olvasásta- 

nitás lényege, hogy ' a korábbi un. silabizáló eljárástól 

eltérően, nem a betlik nevének megtanitásából indultak ki, 

/mint 'Wilderspinnél/ tehát nem igy haladtak: á-bé-ab, ha- 

nem a mássalhangzókat eleve magánhangzókkal összekapcsol-

va, /szótagokba foglalva/ tanították." /125/ 

A betüzés, az angol óvodák hanggyakorlatainak 'megfe- 



-68- 

lelően, a búszólőszervek játékos gyakoroltatását •jelentet-

te. Zai óvodai anyanyelvi neveléscinknek is gyakrabban kelte► 

l,.one a hangképző szervek edzését szolkáló, játékos gyakorta 

latokat alkalmaznia. 
A "hasznos elbeszélések" Brunszvik Teréz oktatási gya- 

korlatában is csak moralizáló, didakticista célokat szol ► 

gáltak, nem  pedig az esztétikai, érzelmi nevelést, 

A memorizálás, a szajkózás, a .frontális foglalkozta-

tás volt j ellemzc az első magyarországi óvodákra is. "Mind- 

azt, emit az oktatás első fokán teijesiteni lehet, igen  

jellemzően előiskolának nevezték... A fő cél ezen a fokon 

az, hogy a 5  gyermeket elvezesse a figyelésig, a gondolko- 

dásig, és ahhoz a képességhez, hogy a látottakat és halni 

lottakat helyesen ki tudja mondani, hogy hozzászokjék a 

helyes, pontos, világom tudattal kapcsolódó észleléshez, 

figyeléshez és beszédhez." /126/ fogalmazza meg Zibolen 

Endre a korabeli óvodai oktatás célját, iskolás jellegét. 

Brunszvik Teréz heti órabeosztásai W.  Wilson negyed-

órás foglalkoztatásainak mintáját követték. 

A krisztinavárosi óvoda heti időbeosztása mellett 

ránk maradt még egy órabeosztás, a budai és pesti óvodák 

heti foglalkozási terve, 1829-től. Benes Piroska, Zibolen 

Lndre és Vág Ottó közli ezeknek a  magyar  nyelvű forc?itd 

sát .. /I%. számu melléklet/ A heti foglalkozási tervek azt 

bizonyítják, hogy csak heti negyedóra szolgálja az anya-

nyelvi nevelést, csak 2 alkalommal került sor magyar sza-

vak, mondatok tanulására, 1 alkalommal pedig azok gyak©r» 

láaára. 	 . 
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1829=ben. a .budai. .és pesti 6vodák heti - foglalkozási  

terve szerint a délelőtti eltávozáskor a gyermekek az  ima •  

előtt elénekelték ,a Himnuszt, cmi. .azt mutat j 	hogy a .ha- 

zafias nevelés .is hamot kapott laspan az  első magyar óvo-

dákban. /l27/  

A  Brunszvik ,Teréz .áital közvetlenül alapitott első.  
óvodák életképeseknek bizonyultak, .  s alap3tőjuknak. sike-c  

.rült másokat is meggyőznie az intézmények létj ogosultságá- ►  
x di*  Brunszvik . Teréz  óvodaszervező tevékenysége eredménye-i  
1€éppen 1829-ben megnyitotta kapuit a besztercebányai,  1830-  

ban a  két pozaonyi., 1832-bane  két. ujabb pesti és a nagy-  

szombatis: 1834-ben az ujabb pesti, végill 1841-ben az ara-

di  és s világosi  óvoda. /128/  , 

Az  áverlsb.áZbzat kiteljesedésével, egyre . inkább ter-

jedt a magyar .tariitási nyelv is.  

A : nagy9zoffibati ávoda, megnyitásárdi a Jelenkor 1833. ~ 

évi 3 .. számában a következőket olvashatjuk: "N. Szombat  ~ . 

sz. kir. városában a' lefolyt év dec. 30 324in "jót elő"mAz -- 

di.tá Társaság" név alatti egyesillet szövetkezett, ugyan-  

csak nevezetének  megfelelőleg első' Gzéljául'. tüzvén ki :"ma- 

ginak azon kis gyermekévé intézet igazgatást s' fenntartá-  , 	• 
sát,< m.ellyet , grőf Brunszvik Teréz , s' egyéb j  ó2,t evrak adako-

zásai si fáradozásaik 1832.  nov. 4 ikén, mint fele. király-  

n•énk névnapján indi.tának, ,  e ~i meglehetősen . szerkezeinek", /129/  

Q oikk is  bizonyi.t ja, hogy . .a  xaagyszombati. óvoda , a. magyar  

óvodai mozgalom korai időszakában keletkezett. A. kiegyer--  

mekiskoia mifkpdésének évi ,és heti ,'rendjét .pontosan szabá-

lyozták* A nagysZombati ővoda foglalkoztatáai , terveil4 nagy--  
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részt Brunszvik budai, és pesti óvodáit követték. Mig az 

anyanyelvi nevelést Budán 1829-ben , . heti három foglalkozás 

szolgálta, addig a nagyszombati óvodában 1832-ben a  test-

mozgással  .kisért német-magyar számolás, magyar versek és . 

dalok, ,magyar nyelvű beszédgyakorlatok, gyakorlás magyar 

nyelvben, foglalkozások keretében tanulták a magyar nyel-

vet.  A. gyermekeknek nagyszámu hallgatóság, . előkelő vendé ,  

gek előtt kellett időnként "próbatételt" tenni. A gyermew ... 

kek . ezeken német és magyar nyelven vizsgáztak. /1X0/ 	.. 

Mindez-azt mutatja, ,hogy a magyar államnyelvért ,foly -r., 

tat ott .küzdelem hatására a reformkori óvodákban egyre job-

ban terjedt a magyar nye1viiség, a ;magyar nyelvi foglalko-

zások egyre inkább tért hóditottak. 	. 

1828-tól a Kisdedóvá Intézeteket ,Magyarországon Ter`- 

j esztő Egyesillet megalakulásáig, 1836.4g, összesen 12 óvo-

da alakult Magyarországon. Nógrád megyében 1831-ben Ella-7  

kult meg a Nógrádi Nemzeti Intézet, :  amelynek tagjai figye-

lemmel 'kisérték a hazai és a külföldi népoktatás . helyzete 

tét, igy a magyar óvodaügy alakulását is. Brunszvik Te- .. 

rézt követve, 1834-ben elkészitették az "Előterjesztés a .. 

Gyermekgondviselő, Intézetekről" , c3,mü tervezetiiket, amely 

ben,meghatározták az óvoda célját. Az óvodai , nevelés 

ját a gyermekek hegőrzésén, megóvásán tul, a 	és a ., 

jellemnevelésben, a szivképzésben látták. /131/ 	. .. , . 

Az előterjesztés határozottan kéri .;' hogy: "A tani-

tás se tartson, főkébb kisebb gyermekeknél, tovább egy .. 

folytában 15 minutumnál, de minden, fertály órában legs- ... 

láb.b l0, minutumig szüntessék meg, s akkor oktató mulat- '. .- 



sággá vagy mu? a ió oktatássá változtássék." /132/ A 3-6 'éa 

ves 'gyermekek életkori jellemzőihez, motorikusságához; já-

tékosságához igazodó elképzeléseket a dokumentum igy sorol.-'= 

ja a továbbiakban: "az oktatás a gyermek előbbeni körülmé-

nyeiből, e érzékei által felfogott benyomásokból merites- 

sék. s velök összekapcsoltatván a következendő oktatás 

lépcsőre készitsen* Ez a szemléltető oktatás: amit szem-

lélhetővé tenni nem Lehet, a gyermekek előtt mindig tires 

képzelet marad." /133/ 

Az óvodapedagógiai dokumentum értékes raagyarnyelvti- 

sége 

Brunszvik Teréz német nyelvű óvodáiban folytatott be= 

szélpetések tematikájára vonatkozóan ,kevés adatot talál-

hatunk a korabeli iratokban: A Nógrád megyei. Előterjesz- 

Lésből viszont megtudjuk; hogy a szemléltető oktatás 

főbb tantárgyai: a beszélés, szólás, s gondolkózásbéli 

gyakorlatok." /134/ A dokumentum szerint a beszélgetések ' 

tárgya minden lehet, amit a gyermek mega körül lát. A be- 

szélgetések témakörei Bérhard Gottlieb Denzel, német pe-

dagógus - először 1817-ben megjelent: Vezérkönyv a szemlé-

lő oktatásra kérdésekben és feleletekben...  c. - -művében ' 

közölt) beszéd és értelemgyakorlatokra vonatkozó ajánló- 

sóra emlékeztetnek. Természetesen  az ;  hogy a tanitók is-

merhették már Denzel könyvét, csak feltevés. Denzel alko-

tásának, a későbbiekben hazánkban is nagyon elterjedt . 

első magyar 'nyelvis fordítása 1846-ban jelent meg. Ez a 

tény nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a német nyel- 

vü változatát ne ismerhették volná a korabeli óvodákban. 
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A ilógrádi liemzeti Intézet irattárában őrzdtt doku-

mentum  álapján  az óvodai beszélgetések térgya ugyanua 

mint Denzelnél lehet: "az iskolai szoba, minden részei-

vel, vagy bent taIált eszközökkel, a ház,  házi lakosok  

foglalatosságai, s ezeknek ozéljai; a természet sokféle 

tUrteményeivel termékeivel; mind amit a gyermekeknek ter-

mészeti valóságbanvagy lefestve mutatni lehet." /135/ 

Az angol infant sohoolok beszélgetéseiben ezzel a te-

matikával méa nem találkortunk, tehát ez mindenkéPpen  egy  
modernebb európai pedagógiai rendszerből, vagy a magyar 

elemi'oktatásból került át a magyar óvodapedagógiába. 

Az előterjesztés a helyes, tiszta magyar beszédre 

szoktatásra j elhivja a tanitők figyelmét, amikoris ké-

ri, hogy azok javitsák ki "a helytelen kifejezéseket; pro-

viacializmusokat." /136/' 

• A 'Nógréd megyében igen korai időpontban keletkezett 

"Előterjesztés a Gyermekgondoző Intézetekről" c. terveze-

tet pedagógiai elvel, az óvodai oktató-nevelőmunkára vo-

natkoző megállapitásai igen lényeges forráss4 tészik. 

Az Országos Levéltár 24, 1652.-3. osztály. 4. csoport. 

jelzetil óvodapedagógiai dokumentumai közdtt szerepel egy, 

Kaoskovics Lajos, egyestileti titkár aldirásával fennmaradt 

levél,  amelyet Pesten, 1839 janudr 10-én ixt. 

Kaoskovics Lajos ezen leveléből megtudhatjuk, bogy 

az óvodai oktatómunkát segitő eszkdzök elfogadtatásáza, 

illetve kinyomtatásáról ebben az időszakban gyakran volt 

szó. A levél egy előzetes kéreleare adott válasz, amely 'a 

Terjesztő Egyesillet kéréseit, kivánságait is tartalmazza 
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ezzel kapcsolatosan. A levél cimzettjét nem .ismerjük,_ mert 

e me&szóiitás személytelen. Xacskovics Lajos  válasz ievé-

leben kóri a  "Tekintetes Urat", hogy mielőtt az általa ... 

felterjesztett  "kisded olvasó a,b,c"-t a közgyűlésnek a- ... 

jánlaná, , "lenne : zivee előbb . melim3ök rövid utmutatá -et is . 

késziteni, melly szerint szokat az illető tanítók és kis-

dedóvók helyesen használhassák." /137/ 'A levél , bizor y t ja, 

hogy a Terjesztő 'Egyesület szagáénak érzi a megfelelő  se-

gédletek, ujitások kiadatásit is, természetesen a tartam 

mi munka korszeriisitési. törekvéseit, hozzáértő .bírálat, 

szakvéleményezés alapján fogadja csak el, /X számu mel-

léklet/ 

Ugyanebben a dokumentumcsoportban található 'a kora-

beli "Olvasó táblák" X.  száma szövege, sajnos nagyon meg-

rongálódott állapotban,. A kézzel írott szöveg, egy nyomta-

tásra .előkószitett lap, Kacskovics Lajos kézírásával. A 

nyomdának szá .ló instrukció olvasható a kézirat bal sarké 

ban, ami arra hiuja fel a figyelmet, hogy: "Irási betlikkel 

kell nyomtattatnia." Az olvasó-tábla szövege is  töredókea, 

de ennek ellenére tökéletesen szemlélteti az óvodában al- 

kalmazott olvasmányok ora záló,, erkölcsprédikáló, a 3-6 

évesek szókincsét, értelmi fejlettségét meghaladó,  'dagá-4 

lyos szövegét, Ez az olvasó tábla a X. volt a tómák között. 

A vallás, az .erkölcsi nevelés szentenciáit veszi sorra, mi- 

közben a hazaszeretetre nevelésre i s  törekszik„ A szöveg 

többszörösen  összet ett mondat okkal ' :nyilatkoztatja" - ki, 

hogy a  kis óvodásnak hogyan kell élnie ahhoz, hogy  jó le- ,  
hessen, ós mi  az amit el kell kerülnie. Az olvasó tábla.: 
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erkölcsnevelő "tételeit" bibliai idézetek, bölcsességek 

zárják. 

A következőképpen szól az olvasó tábla szövege: "Mi 

egy anyának gyermekei mint testvérek szeretjük egymást, és 

nem beszélünk igy: ez itt ebből a népből való, mi pedig a-

mabból a' népből valók vagyunk, mert mindnyájunknak egy 

atyánk vagyon a földön a' ki Ádám, és azon egy atyánk a' 

mennyben a' ki az Isten. Rend, tisztaság, erkölcs, és do- 

log az mit főképen szeret a mi 	hogy a hazának hiv 

és hasznavehető polgárai lehessünk. KeriUljük az egyenet-

lenséget, dologtalanságot, és bont, keressük mind azt mi 

mindnyájunkat boldogit; mi mindnyájunknak örömet és be- 

csíületet szerez. Gyermeki megszokást, emberkori életet. Ki-

ki maga szerencséjének kovácsa. Kiki magának szánt, magé- . 

nak vet, magának boronál, magának arat. Egy tavasz, nyár, 

ősz vagyon éltetünk, neked is egy, vigyázz... ne eiras- 

es!" /138/ /XI.. számu melléklet/ 
Ilyen, ős ehhez hasonló szövegeket olvastattak az 

óvodában a kicsinyekkel, mindaddig, mig meg nem tanulták a 

számukra tartalmilag üres szavakat, erkölcsi fogalmakat. 
Hiányzik ezekből a. játékosság, a gyermeki szemlélethez, 

gyermeki tapasztalatokhoz, átélt élményekhez, érzelmekhez 

való közeledés. 
A kisdedóvókban a korabeli elemi iskolás nyelvokta-

tást is követték az anyanyelvi nevelésben. Az iskolai ve- 

zárkönyvekből, tanitóképzós módszertanokból, nyelvtanokból 

tudhatjuk meg, hogy az 1830-40-es években: "A népiskolá-

ban  a beszéd és értelemgyakorlatok 68 az olvasás által. i- 
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gyekeztek elérni azt, .hogy .a tanulók  helyesen beszéljenek 

ós . .. ugy a hogy -. helyesen irjaraak." /139/ Az óvoda-, kis- 
iskola  ezt a módszert is követte, főleg a begyakorlásra 

törekedett. Az . elemi iskolák 1854-ig megjelent olvasóköny-

veiben találhatunk az  olvasótábla szövegéhez ,hasonló, az; 
"iskolás gyermekek v .iaeletérúl r  a boldogságról.;: . az ember 

ielkér41* indulatairól, 'cselekedeteiről, a társaságról, 
társadalmi állapotokról és kötelességekről, a gazdálkodás-
ről, a hazának szervezetéről" /140/ elvontan„ hosszadalma- ► 

san és unalmasan szólóolvasmányokat, - állapitja.meg .B 
elődi János, 1880-ban meg ,e1ent: "A nyelvoktatás . módszer- 
tana" ' cim f kön vébeh , a korai nyelvi nevelésről szólva. 

Az óvodai .aktató nevelőmunkát a 19.. század első e- 
lében még. nem..segitették .a ..lélektani tudományok. A kiegyez' 
mek lelki tej lődósétől teljesen idegen tananyag,- módsze-Y 

rek . . hiányosságait ;a . tanitók éppen . ezért nem ismerték fel. 
Feltételezhető pedig, hogy Brunszvik Teréz, ós az 1830-40- 
es . évek 6Vodai . tanitó ismerték BORSOS Márton, .orvos:: "A 
csecsemő és 'első gyermekkor".c. könyvét, amely 1838-ban 
jelent meg hazánkban} Borsosnak ez a könyve az első ebben 

a. korban, amely élettani alapokon tárgyalja a nevelés ,kér- 

déseit, ás amely :ráirányitja a f igyelmet a gyesnek lelki 

,fejlődésén alapuló nevelésére. Borsos figyelmezteti a kis 
dedóvökban dolgozó tanitókat arra,: hogy figyelj ék .meg a-

kisdedek szellemi fejlődését:, ós ennek  alapján válasszák. 

meg, alkalmazott eszközeiket, módszereiket: . ;Lényegesnek `. 

tartja a - gyermekek képzeletének4 érzelmeinek fejlesztését. 

Felszólit arra:, hogy kerüljék az értelmi nevelésben. az . is- 
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meretek sokaságát .; helyette a  gyermeki természethez,, a 
gyermeki fejlődéshez alkalmazkodó módszereket alkalmazzák. 

Borsos az érdeklődés felkeltését,, fenntartását tart- 

ja a legfontosabbnak az értelmi nevelés területén.. Szerin- 

te ; ,"..,m ly. hallgató gyermek magában rágodik néha észre-
vételein, egy hatalmas, . de későre kibontakozó erő nyugszik 

az ilyenben, mi azoban butasággá válhatik, ha idegenül:o 

erőltetéssel járulnak hozzá." /141/ .. 	 . 
.Az értelmi nevelés kérdéseit. Sejtegetve, ;  sok helyes' 

a maga korában nagyon korszem. tanácsot ad az óvodás kord 
gyermekek beszédnevelésével, anyanyelvi . nevelésével kap-

csolatosan is.  
Lélektani alapokon álló nevelési-módszertani . utasi- . 

témaiban felhivja a. figyelmet arra,, hogy a gyermek ,minden 

kérdéséire . válaszolni kell, csak . arra nem, : amit . pajkosság- 

bél tesz _fel. Fiatéli azt a tanitást, mely által .valaki . 

"ismereteit. csak hitelre  szerezte, nem tapasztalatból." 

/142/ A gyermeki érzés és gondolatvilághoz.alkalmazkodik 

akkor is; amikor javasolja j. bogy: "Tapasztalatait mondas-

suk el vele ., hadd emlékezzék és eszméljen; . tanitsuk be. 

szádre ugy, hogy a támadozó fogalmakkal egylitt szülessen 
a szó is." /143/ A kifejező beszéd tarvitásával kapcsolatos 

követelései ma is érvényesek ., . amennyiben azt kéri, hogy  a,  

gyermek beszéljen tisztán, értelmesen, világosan, mert . 

csak a változatos, individuális tapasztalatokon alapuló 

beszéd fejlesztheti , a .gyermekek gondolkodását. A nevelői 

beszéd legyen mínts, legyen szépesengésű, figyelemfelkel-

tő mint mondja. Szerinte: "a nyelv melodikája az, mely a 
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szív és értelem finomságát legszebben tanusitja a beszélő-

ben, mely eziveket, elméket nyer meg." /144/ 

Az anyanyelvi nevelés eszközeit . a gyermek képzeletég,  
nek, erkölcsi fogalmainak, :érzelmeinek megfelelő történe{. . 
tekben,. mesékben, versekben j el31i meg, melyek . segitsógé-,  

vel az .szinte szórakozva sajátítja el a. szép magyar nyelv 

elemeit, Borsos Márton könyvében Brunszvik Terézhez is 

szól, akinek tevékenységét nagyra .becsüli. Miivét bizonyá- 

ra ismerték is az óvodákban, de nevelési elvei az 1830-ae . 

években még nem hagytak mély nyomot az iskolai módszere-. . 

ket alkalmazó magyar óvodapedagógiában. . . 	 . 

Az egyéni élmények, az óvodai gyakorlat azonban - ha  

nem is széles körben 	egyre több olyan pedagógiai mü . 

nópszezüsitését tette lehetővé, amely megjelenése után . . 

hosezu évtizedekig hatott: . az óvodák tartatni munkájára. 

Igy például korszakalkotónak kell tekintenünk . BEZER DJ . 

Amália= Flóri könyve cimü, Pesten, 1840-ben megjelent 

könyvecskéjét„ amely az első rést ütötte a magyar óvodák 

száraz, ismeretközlő anyagában. . 	. 

A Flóri könyve legendáshirif, nagy hatásu gyermekkönyv 

volt még a, századforduló után is. 	. 

Bezeré .dj . Istgán gróf, egyike volt kora felvilágosult 

magyar főurainak, a reformkori Liberális nemesi mozgalom- . 

nak. Felesége,, a fiatal Amália széles köz'ii érdeklődősével, 

olvasottságával méltó társa volt az országgyűléseken a 

jobbágyfelszabaditásért, a magyar nyelv Ugyéé.rt küzdő fi-

atal grófnak. Kislányuk, Flórika születése után egyre élén-

kebben foglalkoztatja a házaspárt a nevelés .kérdése, a kis- 
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dedóvás ügye.  

Brunezvik Teréz ővodáival szinte egyidőben, birtoku-  

kon, Tolna vármegyében, Hidján létrehozták az első "kis  . 

oskolát", ma j d  a szekszárdi óvoda alapitásában is tevéké»  

nyeh részt vettek; " Hemcsák annak .szervezésében, hanem  a-  

Magi támogatásában "is. "A szekszárdi óvoda alapitásához  . 
Bezerédj' István anyagilag is hozzájárult. tpitéséhez 5040  

db: téglát és 84 forintott adott .." /145/ Az elsó óvónőkép-

ző megalakulásáért is sokat tett a Bezerédj ̀  házaspár,  
Hamar felismerték, hogy a hidjai óvodában nincs  

könyv, miből tanitani lehet a gyermekeket. A, korabeli is-

kolas olvasókönyvek, az " Európában elterjedt gyermekkönyvek  
anyagát, nyelvezetét idegennek érezték a kisóvodások játé-

kos, cirómtéli "nevelésében: Különösen a kis Flóri növeke-

désével ̀ vált 'egyre  inkább sürgetőbbé az "óvókét" segitó  

könyv' megjelentetése.  

Bezerédj A.mália vállálkozott 'a' könyv megirására. Fér-  

j e ajánlására ; igen  fiatalon megismerkedett Pestalozzi  mü~- 
vei.vel; a" "Lénárd ' ás Gertrudt'-dal, majd Wilderspin könyvé-

vel.  

Bezerédj" Amália már a"Füldési estvék" cimü könyvében  
felvázolja nevelési. elképzeléseit .:. 'rasa, a kvrsbel,i gyer-

mekirodalomban divatos  kérdés-felelet, azaz beszélgetés  

formáját követi. Egy .  ilyen beszélgetésben fejti ki Bene-  .. 

Adj Ámilia kisdednevelési;` nézeteit, Fcildesiná szájába ad-  
va azokat .. 1146/ A gyermekek játékos oktatásáhoB; névelé- - 

séhezs "minden nemii mesékkel, elbeszélésekkel, rövid mon-

dásokkal, versekkel és étekekkel" /147/ kiván hozzáj"árulni. 
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A  hidjai ,  kisdedóvó intézetben a kis óvodások anya- . 

nyelvi nevelésében  felhasználta  a Flóri könyvében megje-

lent. abet, olvasó gyakorlatokat, a 15 szótagoima irt tör-

ténetet, , apró mondásokat,  a verses meséket„ tanverseket ,  

gyermekjátékokat, gyermekdalokat. 

Bezerédj  Amália Plóri könyvének legnagyobb jelentő-

sége, hogy ez volt az első eredeti, magyar nyelvii gyermek-

könyv. A Flóri könyYdnek eredeti  kézirata  az Országcs 

Széchenyi Könyvtár Kézirattárában található, Quart. Hung. ,  

19964 szám alatt. /148/ A könyv 14 fejezetből 

Az első részben ábécés könyv és olvasógyakorlatok vannak. 

Ezekben a szorgalomról, a restségről, a különféle 

,foglalkozásokról olvashatunk. 

A második részben a  verebe  foglalt illemszabályokat talál-

juk.. 

A 'negyedik részben apró mondásokat, verses erkölcsi szabd-

lyokat közöl. 

Az ötödik rész v a "Koszorus játék...", amely  már  a népi 

; gyermekjátékok szabályaitköveti, a magyar nyel-

vti gyermekirodalomban először. 

A hatodik részben a "Bujós  játék"  szerepel, amely a  vérbő,  

igazi gyermeket, Flórit idézi, játékos képszeril 

sorokkal: 

. 	"Kikik-kukuk elbujok, 

Egy kis sipot megfujok 

S ha bár meg is balljátok, 

Flórit nem találjátok." /149/ 

A hetedik részben . két verses mesét közöl, amelyek kitiln- 
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nek gyermeki szemléletükkel az akkori iskolai j elleúti  .. 

gyermekirodalom, oktatószázadóku elbeszé].ések, történetek  

közül. 	 . 

A . korabeli angol óvodapedagógiai rendszerek hatását  

is idézik ; egyes  versei. Igy például Oberlin "kötőoskolájá- ►  

ban" is az . alábbi Bezerédj Amália mondókához  hasonló ver-

sikékkel segitették az o3.vasást.  . . 

"A kis le -ány fon és köt, 	-  

Ká-tő-tüt is kap  ötöt  

. 	 . A 11-u fur s fa-rag-eeál, 	 . .. 

Si-pot  r  fu-ru-lyát esi ná1 	-- 

A fa-lak-ra nem firkál. :" /150/   

Az  "Apró mondások" kétsoros versikék, amelyek erköl- .  

csi szabályokat fogalmaznak .meG :s  Owen is alkalmazott  

neket az ismeretek elsajátitásá.hoz. Ilyen, a jellemneve-

lést szolgáló kis versikéket olvashatunk  a Flóri könyvé-

ben póldául, s. "Ha j 6t: akar.sz igazán.  

Segits sokszor  más baján."  

rvigyázva ugrálj  és szaladj : 	 . . . 

Hogy el n8 essél'.. s ép maradj .. " 	 . 

"Nem csak mindig játszani 	 . . 	 . 

Nanem kell termelni is.!" /151/ 	 .  

Bezerédj .A ,máZie,t Ylóri könyvének 5-14. fejezetében termé-

szeti ismereteket megfogalmazó tanverseket olvashatunk,.  

Wilderspin hatását követve.  

A tankönyv-jelleg ezekben érződik a leginkább. A ~Pá.is- , 
ró3., madarakról, háziállatokról, évszakokról, .  ,földrajzi  

jelenségekről szóló, kezdetleges ritmusu tanversekből a  
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tanitöezándék, az ismeretközlés célja sugárzik. A:.témavá-

lasztás a korabeli óvodák beszélgetési anyagát. idézi. . 

:Bezeréd .j ,Amália: Plóri könyvében hatalmas ismereta-

nyagot közöl . tömör , versekben, a saját korában  jellemző :ok-

tató--nevelő . célzattal, de , ezt szép magyar nyelven többnyi- 

re a gyermekek szókincséhez igazodva teszi, a magyar nép-

költészet szimbolikus kifejezéseit., is  alkalmazva. 

A Flóri könyve 1840 után, rövid időn beli 1, az óvo-

dások legkedvesebb olvasmánya lett. Az eddig kimondottan 

oktató, ismeretközlő alkotások mellett ,Bezerédj Amália 

versei biztocitották ,a tartalmi, formai szempontból is 

szép, irodalmi 	esztétikai hatásokat is kiváltó, 

szórakoztató,. igazi gyermekirodalom megjelenését az  óvo-

dában. "A. Flóri könyve közel 100 évig vol t. a legnépszerübb 

gyermekkönyv, és 1927-ig 16 kiadásáról tudunk." /152/ 

Az 183Ó-40-es években azonban, mind , en értéke elle-

nére nem jutott el még minden óvodába a Flóri könyve, 

sem a korabeli övadapedagög.ai munkák mindegyike. 
Az 1840-es évek.ávodáinak szomoru helyzetéről; az. 

ott folyó oktató nevelőmunka feltételeiről*. annak nehéz-

ségeiről sokat megtudhatunk a gyomai kisdedóvó oktatój á- 

nak, Oilesz Péternek, a ,  Terjesztő :Egyesi lethez cimzett ha-

vi jelentéseiből. Az . Országos Levéltár P. 1652. 3. osztály. 

4* csoport j eizetü iratcsomójában található 33. számu le- 

völből megtudhatjuk, hogy. Milesz Lajos 3840 juniusában 68 

kisgyezmeket irt be a gyomai óvoda anyakönyvébe.. Az első . 

hónapban - mint i rj a -, félt a. reá háruló feladatoktól:  

"Ezen első , hónap, bar három negyedét dajka 's minden se- 
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gitség nélkül tölt:ittem is, reménységemen folyUl jól Utött 

ki," /153/  nilesz Péter igyekezik az oktatásban a megköve-

telt módszereket alkalmazni. Ezt a 40. számu, 1840 októbe-

rében kelt leveléből tudhatjuk meg. Leirja, hogy milyen 

feltételek között kénytelen dolgozni ., utal a segédletek :  

eszközök hiányosságára; melyek akadályozzák a céltudatos, 

módszeres oktatást. "Óvakodom ugyan, bár nincsenek tehet-

ségemhez képest hasznos könyveim magam. tökél.etesitésére" 

/154/ irja, majd igy folytatjá gunyosan: "A'mi illeti 

intézetem anyagi szerkezetét, az mint első az Alföldön ugy 

tekinthető mint példány, melyről ítélve fognak talán  majd  

mások épitkezni, de ha,ezen mostani állásában meg maradand 

nem tanácslom senkinek, hogy rólla példát vegyenek, Ugyan-

is *  fekvő helyére nézve, távol van a' város központosuiá- 

sátul és pedig lapos, vizes és igy egészségtelen helyen 

épitésére nézve mint tecik tudni egy avult alacsony se- 

tét épulet, mellynek nem csak iskolai terhében, de  még ön . 

szobáimban is bogarak és békák tanyáznak, de még ezeket, 

mind béketöréssel szenvedném csak legalább a' szüksége-

sebbeknek minénem:Uek a betűk s' természettani képek, vúl- 

na reményem meg szerezhetésében... kész vagyok nagyon szen-

vedni s' nyomorogni csak a' nevelési rendszerhez tartozó 

eszközök legyenek meg." /155/ 

Mileez Péter gyomai kisdedóvó levelezéséből az is 

kiderUl ., hogy a földes urak és a Békés megyei  Rendek in- 

kább elbocsáj t j ák az óvót, de az óvodára többet költeni 

nem hajlandók. /XII, számu melléklet/ 

A "Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő  
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Egyesület" tevékenysége azonban Maósan felszámolta a gyak- 

ran jelentkező nehézségeket, és nagy eréllyel, lelkesedés-

sel teljesitette azokat a feladatokat; amelyek a magyar 

kiededóvás további fejáldósét segitették elő. Morlin Emil  

órtékelóse alapján: "Festetics Leóban nemcsak előkelő és 

nagy Usszekrittetésii és áldozatkész ela köt nyert az egye-. 

rt:iet, hanem egyszersmind a kisdedóvás alapos ismerőjét. . 

Elnöki beszédei kiváll6 bizo: yitékai ennek." /156/ Tény r  

hogy F estetics Leó tevékenysége alapján a 'magyar óvodák a 

magyar nyelv terjesztésének mühelyeivé lettek.. Festetics 

Leö szerint: "A kisdedóvó intézetekben tanitani nem sza- 

bad, e a kisdedóvó intézetek alkalmas eszközül szolgálnak 

arra, mikép ott más anyanyelvű gyermekek  a magyar nyelvet 

elsajátitsák." /157/ 
A Terjesztő Egyesület legfontosabbnak egy kisdedóvó 

képző f elállitását tartotta. Bizt ositani kívánta ezeel a 

képzett nevelőket az egyre inkább szaporodó kisdedóvók 

szánára, A Terj esztő Egyeslet Tevékenységének meglett az 

eredménye: 1837 ben megalakult a tolnai. kisdedóvóképző 

intézet. 

2. 	. 

Az a 	' elvi' nevelés h 1 é szere e War ha István óvoda- 

;pedagógiai munkásságában és az 1837-ben alakult tolnai 

kisdedóvóképző" intézet módszertanában 

A "Kisdedóvó .Intézeteket Magyarországban Terjesztő 

Egyesület" megalapitása, }sülönösen pedig, a tolnai óvónő-

képző létrehozása jelentős előrelépést jelentett a magyar--

országi óvodai nevelés elméletének, gyakorlatának fejlő- 
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désében. 

A Terjesztő Egyesület már megalakulásának évében, 
1836-ban igyekezett megteremteni a feltételeket kisdedó-

vókat képző intézet létrehozásához, 

Gróf Festetics Leó, 1836 április 28-án kelt adomány-

levelében, Tolna megyei birtokán, Belaczon ahol már mil- 

kbdött egy általa alapitott . kisdedóvó 	felajánlott egy 

telket, és 4000 pengő forintnyi tőkét a létesitmény javá-

ra. Belaoz azonban alkalmatlan helynek bizonyult a képző 

intézet számára. Lakóinak száma kevés volt, és az utviezo- 

nyok sem voltak megfelelőek, ezért 1837 február 5-én az 

egyesületben ugy látták, hogy Tolna községben lenne cél o 
szerUbb felállitani az első magyar kisdedóvóképzőt: Ekkor 

Festetics felajánlotta tolnai házát, képző intézet és a 

"példány óvoda" cóljaira. Természetesen szükség volt még 

pénzre ., ezért az egyesület vezetői az egész nemzet közvé-

leményéhez fordultak. 

A telek és a pénz meglévén, megfelelő embert kellett 

találni az intézet élére. Azt kikötátték, hogy az óvónő-

képző igazgatója csak olyan személyiség lehet, aki magya- 
rul is tud, mert eredményt elérni csak igy fog. 

A Terjesztő EgyOsiilet a létesitendő óvónőképző igaz-

gatói tisztségének elnyerésére pályázatot irt ki, miután 

Brunszvik Teréz sem talált olyan ajánlkozót; aki a kivág- 

nalmakhak megfelelt volna. 

A pályázatot az 1837. évi közgyüldsen hirdették meg. 

Gróf Festetics Leó, az egyesület már ez év március 18-án 

tartott választmányi ülésén két pályázót jelenthetett be. 
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"Ezek egyike Beke Kristóf veszprémi püspökmegyei áldozár ., 

másika pedig Wargha István vala." /158/ 
" A pályázat kérdései, amelyekre a pályázóknak meg kel- 

lett válaszolni, arra vonatkoztak„°hogy= "Nevelő vagy ta-' 

nitti intézetek-e a  kisdedávó intézetek? 's mennyiben? ..,• 
Azaz mikép ébreszthetni a gyermekekben ismeretlen fogalma-

kat, melyekre ° gondolkodás' kivástatik?. ' . Mennyiben legyen 

á tanitás mechanikája, hogy a kisdedóvás céljának s eszmé-

jének megfeleljen?" /159/ Mindezek mellett egy napi fog" 

lalkozási' tervet is meg kellett tervezni ".,a netán köz- 

bejövő beszélgetésekkel e elbeszélésekkel együtt." /160/ 
A pályázatot Wargha István, a Magyar Tudományos Aka-

démia levelező tagja nyerte, akinek elméleti pedagógiai 

munkássága már iamert volt. 	 . 
WARGRA Istvánt 1837' május 30-án választotta' meg az 

egyesület a tolnai kisdedóvó-képző intézet ideiglenes i-
gazgatójának, és a képző mellett müködő példánykisdedóvó 

vezetőjének .. Véglegesitésére 1838 február 114n került sor, 

a: "...kisdedóvó-képzé© kbrül eddigelő fáradhatatlan so :. 

buzgő szorgalma ,." /161/ eredményeként,  olvashat j ukoz Orr 
ezágos Levéltár Wargha István irattára, anyagának 1838. évi 

6. számu' levelében. 	 ' 
A tolnai kisdedóvóképző intézet 1837 október 7-én 

nyitotta meg kapuit .. Nbben az  évben két növendéke volt. 

Az egyik Lukács Pál, aki ' a századfordulóig a magyar gyer-

mekirodalom egyik  igen  t 'exmókeny versfaragójaként is  hir- 

nevet szerzett magának. LUKÁCS Pál előzőleg Filozófiát 

hallgatott az egyetemen, latinul, magyarul, németül ját 
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tudott. /162/ 

Wargha István életmiivét az óvodatörténeti munkák csak 

igen sztikezavuan, jórészt egymást idézve tárgyalják. Rapes 

József, P. Szathmáry Károly, Marlin Emil, Ballai Károly, 

Dömötör Géza, Peres Sándor, főleg Wargha. István főmUvéről, 

az 1843-ban megjelent: "Terv a kisdedóvó intézetek ter-

jesztése iránt két magyar hazában" cimti tervezetérő?, szól-

nak. 

Márpedig Wargha István szakirodalmi és gyakorlati te-

vékenysége ennél sokkal szerteágazóbb, 1834-ben, Kassán 

jelentette meg szülőknek szánt., népszenti, közérthető ma-

gyar nyelven irt ., a nevelés elméleti kérdéseit összefog» 

1a1ó kézikönyvéts "Mi kell, a magyarnak?" cimmel. /163/ 

A nevelés fontosságát, jelentőségét felismerve, már 

egészen Piatalon egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a ko 

rabeli lélektani művek„ tanulmányok felé. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1834. évi nagygyűlése 

pályázatot hirdetett lélektudományi-pszichológiai mUvek 

irására. "1836. mártius 19..dikóig, mint határnapig tizen-

négy pályamunka érkezett." /164/ Az első három helyezést 

Hetényi János, Beke Kristóf, Wargha István munkái nyerték. 

"Nem tartoznak a reformkor vezető egyéniségei közé, nem 

is kimagasló tudósok, ilyen nagy olyan formában a nevelé- 

si gyakorlat szerény munkásai.. *  Valamennyien tájékozottak 

azonban a korabeli empirikus pszichológiai irodalomban, és 

igyekeznek ennek eredményeit felhasználni." /165/ - irja 

róluk Sipos Istvánné a Egy pszichológiai pályatétel Magyar- 

országon a XIX, század első felében c. tanulmányában./l968/ 
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BE KB Kristóf, veszprémi árvaházi igazgató, sok hasz-

nos tanácsot ad dolgozatában a pszichológia és a nevelés 

hasznos kapcsolatának kiaknázására. "A •lélektudomány vi-

szonya a neveléshez" cimii "másod rangu .pályanunkájóbann . 

törekedett  az érthető, Lassan kialakuló magyar tudaiiányos 

nyelven •megírni művét.. A bevezetőben elmondja, hogy a: . 

"Könnyebb érthetőségre törekedtem, mint az elmét a' dolog° 

velejétől elvonó czikornyára, a fellengős lebegésre, 

nét a szokatlanabb mixszavak mellé zártam az idegen ajku 

elnevezéseket is; több helyütt, nem mintha hiu-volnék azt 

hinni, hogy azokat másoknál tökéletesebben Fejeztem ki hon-

ni nyelvükön..." /166/ Beke Kristóf meggyőződése, hogy a 

nevelés tárgyává az egész embert kell tenni, a tanitást, 

nevelőst a lélektudomány elveire kell alapozni; ami :nagyon 

haladó gondolata. A nyelvhasználattal is foglalkozik ta-

nulmányában, leirja, hogy szerinte: "az elmebeli miiveléc- 

nek nagyobb foganata haladhatását tagadhatatlanul okozza 

a latin nyelv is..csak azt óhajtanám, hogy a latin nyelv 

lenne a' mellék tanulmány, nem pedig a  honi."  /167/ 

A reformkor haladó gondolataiért, a magyar nyelvta- 

vitás ügyéért száli sikra lelkesen, amikor megfogalmazza, 

hogy a gyermekeket a nyelvre, az "előadó tehetségre" kell 

nevelni, hogy "akaratját értelmesen fejtse ki." A legelső 

az, hogy nem csak alsóbb .; de felsőbb iskoláinkban sincs 

elegendő tekintet a tanulók nyelvének, és előadó tehetsé-

gének müvelésére; és mégis azt kivárják átalán at  tanitók, 

hogy a' tanitvány értelmesen, szabályosan, és hibátlanul 

beszéljen és feleljen a' nélkül, hogy az ilyen beszédmód- 
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ra tahit ották volna őket... Kimondottan akadály ezen nyelv-

ős beszéd tehetség' tökéletesitésére nézve a' szóról szó-
ra tanulás, • kivált értés nélkül! . sőt minden későbbi fej-
tegetés, oktatás tárgybeli magyarázat sikertelen m ndodá- 

ig, mig nyelvök nem eléggé bő szavakban, szabályszeril  at  
szavak összekötésében, és gördülékeny az előadásban." /168/ 

fogalmazza -meg a korabeli nyelvi nevelés módszertani hiu- 
ányosságait. Igaz, hogy a pályamii csak 10 évvel később  3e.- 

lent meg, de akkor az anyanyelvi nevelés szempontjából az 

egyik legkorszerübb, pedagógiai, pszichológiai munka volta 

ugyanagy *int Wargha István lélektudományi munkája. 
Wargha István az empirikus lélektan mellett, foglal . 

illást. Alapvető célnak az értelmi képességek mUvelését >  

tartja. Sípos Istvánné szerint, Wargha: "valóságos okta 
táslálektani elemzésre vállalkozik, mikor annak a közis-

mert iskolai szituációnak okait kutatja -, amikor .a tanitó -

magyarázat után kénytelen megállapitani, hogy egyik vagy 

másik gyerek nem- képes felelni a feltett kérdésre. A hely. 

zetet elemezve  megemliti, bogy például valamilyen hibás 

képzet gátolhatja a magyarázat követését,," /169/ Ilyenkor, 

Wárgha álláspontja szerint: " , .hiába állit elébe akármi, 

a valósággal egyező képet, ha őt magában a belső lélek- 

működés- fokozatain át vissza nem viezi az eredeti  eszmé-

be, vagy benyomásra, e a- hibát igy örvmagával fel nem ke- 

resteti..." /170/ 

Wargha István a tanitás alapjának az értelmi gyakorim. 

latokat tartja: Ezek "...ha az életre, főképp a gyermek 

életére vonatkozó ,tárgyak felett tartatnak ., kapcsolatban 
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állván egyszersmind a nyelvtudománnyal, az érzelem-képző. . 

természetleirással; az okositó .történettel, az életben. olly 

szükséges technikával, s egyebekkel. s  'tehetnék alapját .min--. 

den további .,tanulásnak." /171/ ;  - fogalmazza meg nézőpont 

ját, amelyet ., az óvónőképző mintaöv odá j ában igyekezik is ,  

majd. megvalósitani*. 
Wargha . István sokoldalu tevékenységét., irodalmi. mun-:-. 

kásságát a ,tolnai ,kisdedóvóképző * intézet igazgatójaként is 

folytatja.. "Terv , a kisdedóvó .képző , intézetek .terjesztése 

iránt két magyar hazában" cimif művét megelőzően is ,ir az. 

óvodai oktatö-nevelőmunkát segitő tanulmányokat:, 	. .- 

Az Országos Levéltár Terjesztő EgyesÜleti irata. :  kö- 

zött őrzatt, . 12, ee számmal . j :elölt közgyüléei .jegyzőkönyv 

XIV: pontjában olvashatunk . arról. , hogy ; Wargha István. két 

óvodapedagógiai tárgyu irását szerette volna: elfogadtatni 

a "választottsággal"., 1840. junius . 5-én, ,ae sikertelenül.... 

Idézzük a ,dokumentumban . megfogamazottaiat "Varga István 
ur képző-intézeti . Igazgató .,urnai .illy, , czimü . kettős munká-

ja: I; Terv a kisdedóvás ,terjesztése iránt II; Kalauz. az  

olvasás és.. száámvvetós elemeiben" birálatára kiküldött ta-

gok bemutatják a munkát 'illető véleményüket, miszerint a- 
zokat bár bennök sok jó észrevétel van., még is a."  vélemény-

ben  felhozott okoknál fogva, kinyomtatásra nem ajánlják:-V. 

ur aR Kalauzban sok jót ée hasznost mond, .sőt tán mind jó 

és hasznos, a': mit mond." /172/ Ezután megtudjuk a jegy---

zőkönyvből,,. hagy a Kalauzt, megjelentetik, és lehetőség.  . 

szerint olcsón ,á.rusitják.. Vdargha István,. valószinüleg is 

merve már a véleményezést, ezen a gyűlésen hivataláról. le- 
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csalddi köriaményeire hivatkozva, illémondási kérelmét Be-

zerédj Istyán olvasta fel,/ 

A továbbiakban megtudjuk azt is a jegyzőkönyvből, 

hogy: "Az egyesillet sajrálkozva érti kép36-intézeti Igaz, 

gat() urnak ezen elhatározását; so azt rendeli téki vdla, 

szolni:, hogy lemondását el nem fogadhatja y sőt hivatal6- 

nak folytatáskra szivesen felszólitjai," / 173/ 
Ezen az egyesilleti közgyülésen fogalmazódik meg a .  

képző intdzet Pestre való áttelepitésének igénye is, . ami-
ről a XVII. pontban olvashatunk: "Bzóba hozatván ez uttal 

ai télnai képző-iintézetnek sok tekintetból. igen kivánatos 

Pestre hozatala* Erre nézve az rendeltetett, hogy a közép-

ponti Választottség dolgozzék ki valamelly kimeritő ter-

vet szemUure vévén egysz6rsmind a pénztár erejét 5D 61- 

lapotját s° azon költségeket, mellyek az dtköltöztetésre 

megkivántatnának* " /174/ 

A Tervet Wargha Istvdn dolgorta ki, megalkotva a ma-

warországi kisdedóvók és kisdedóvóképzők neveléstani,' 

módszertani ée gyakorlati tervezetét. 

Wargha István 1843-ban, Tolna vármegye költségén meg-

jelentetett: "Tery a kisdedévő intézetek terjesztése  i. 

ránt két megyar hazába0 cimEi müve a magyar nyelvii óvoda-

pedagógiai irodalom első olyan alkotésa, amely az óvodai 

nevelés egész rendszerét szabilyozza, a magyar kisdedóvás 

ktilső és belső,  tartalmi  munkáját rendszerbe foglalja. 

szúmu melléklet/ 

Wargha  István  tervének célja á kisdedóvás terjeszté- 



se Magyarországon. . "Tervében a kisdedóvás országos szerve-

zésének részletes átgondolt éc gyakorlati tervezetét t er- 

jeszti elő...: az országos szervezést társadalmi uton, egy 

nagy országos egyesület megalakitásával gond olts keresztül 

vinni," /175/ - foglalja éis sze Vargha István miivének cél-

ját Ba7.lai Károly:  A magyar kisdedneveién fejlődéstörté-

netének vázlata cimü munkájában. Miközben Wargha terveze-

tében a kisdednevelés terjesztésének lehetőségét vizsgál-

ja, felvázolja a korabeli kisdedóvók,, ;  kisdedóvó képző in 

tézetek nevelési Célját,, feladatait, tartalmi munkájának , 

alkalmazott módszereinek, eszközeinek rendszerét is. 

Wargha István "Terv a kisdedóvó-intézetek terjeszté-

se  iránt két magyar hazában" tinii műve négy fejezetre ta-

golódik, a végén két függelék egésziti ki.  Kis könyvét a 

"Tekintetes.Tolna vármegye karainak és rendcinek; mint a 

kisdedóvás lelkes pártfogóinak" ajánlja' /176/ Ugyanitt  

szól arról; hogy terve, a kisdedóvást Magyarországon ter-

jeszteni, de azok közé tartozik "kik a nemzeti jólétet és 

nagyságot nem anyagi érdekek magvából k3vánják csiráztatni, 

hanem ugy vélekednek, ha a'  nemzeti elmélkedés és nagyság 

roppant épületének alapjául az erkölcsöt kell tenni, melly 

még az anyagi hasznok és jólét élvezésnek is alapja lé- 

gyen; ..." /177/ 	 . 

Elmondja, hogy művét kicsiknek, nagyoknak egyaránt 

szánja, ezért az előadásmódja: "mindennapi öltözetben, 

nyilt és sima ,lesz... Innen ezen egyszeriisités - szeretet- 

ből magyarázd, hogy a' lapokban egy csapat z-vel keveseb- 

bet találsz, hogy cz helyet csak a' természetes hangu s' 
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egyszerit alaku c betűt használom,;" Soraiban a korabeli . 

nyelvtudományban egyre többször felvetődő magyar helyesi 

rác egyszerUsitésének gondolata is megfogalmazódik, iga-

zolva azt, body felkészültsége milyen eokóldalu volt, 

Az I. fejezetben meghatározza a kisdednevelés célját: 

"a beléjök járó., uay szólván, egész idejöket benrök töltő 

gyes, ekekre mint óvó-javitó-fejtó- és képesitő-intézetek; 

mennyiben testi és lelki veszélyektől övnak, sziv és értél- 

, ,hibákat orvosolnak természeti hajlamokat és tehetsége- 

ket fejtenek testet ügyeli v ének, s' la' gyermeket a' ' polgá- 

ri életre elókászitik." /178/ 

Már az első fejezetben kifejti á pszichológiai turfa 

fosság éxvényesitésnek követelményét 'a nevelésben. Felhiv- 

ja a figyelmet arra, bogy a gyermek sziv és értelmi 'képzé. 

sében figyelembe kell venni a gyermeki kiváncsiságot, cse- 

lekvési tingert, mint motiváló tényezőt. Vizsgálódásunknak 

nem ]ehet célja e jeles munka minden pozitív részletének ét- 

lemzése, a munkára, a  közösségi életre,, az egészséges élet-

módra nevelés korszerit, modern gondolatainak feltárása: . 

A cél, a feladat: sokrétii, összetett. Szerinte a kis- 

dedóvó intézetek: "At nemzetiség dajkája,. melly azon érze 

tet, hogy mindenki mint nemzetünk tagja, különös tartozá- 

sokra is köteles a' közanyának hazának nyelvére, törvényé-

re *  szokásaira, viseletére és mindennemű érdekére nézve; 

ébreszti, ápolja, miveli... S végre miveli azon gondola-

tot *  hogy nyelv nélkül nemzeti életet képzelni sem lehet, 

hogy a  nemzeti nyelv ai testvérség szoros ' kapcsa." /179/ 

A nemzeti nevelés egyik alapvető területének tartja a nem- 
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zeti nyelv elsajáttitatását, a magyar nyelv szépségeinek 

megismertetését, már kora kisgyermekkorban. 

Warghe István pedagógiai elméletének sarkalatos pont-

ja, annak .a hangoztatása, hogy "A' kisdedóvóintézetek nem 

tanutó. intézetek," Elmondja, hogy a tolnai példány óvó .n-

tézetben is megtalálhatók a számoló eszközök, a betük, .-. 

rótáblák, képek, kézrüvesi szerszámok: "Azonban ezek mind 

összevéve korántsem szoros értelemben tanitó ., hanem csak 

testi és lelki erőt ébresztő, rejtő s' gyakorló eszkö-

zök." /180/ Az óvodai foglalkozások tartalmának és módsze-

reinek megválasztásában pszichológiai tényezők, a gyerme-

kek , fejlődésének ismerete vezeti.. Ezt igazolja a követke-

ző, lényeges megállapitása is:  "Van a gyermekben bár niilly 

kicsiny is; egy inger, molly mint.valamelly tökéletes e- 

rőmü soha, egy pillanatig sem nyugszik,, s ez a cselekvő 

inged Ezt elnyomni nem szabad... etetni, táplálni kell..*  

a tanszerek célja... nem tanítás... hanem a' tény-inger .. 

táplálása.; célra igazitása, testnek, léleknek fejtése, e--

rősitése." /181/ 

Ivánsága, hogy a kisdedóvóktól számilzni kell minden 

tudományos oktatást, és azt, hogy:  "a fejtő módszernek 

mennyire csak eszközölhető, szemre vagy. egyéb érzékszer-

re hatónak kell. ],enni.. A gyengéd kisded korban alig fogé-

kony a lélek egyébre annál., mit szemmel láthatni, füllel 

hallhatni, kézzel tapintani tud." /182/ o  

Kifejti, hogy lehet az "elemkékbon" is elkezdeni a z . 

olyasáé, ivás tanitását, de ezt csak a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz alkalmazkodó, játékos módszerekkel szabad. 
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Olvasni például a könnyedebb szövegit olvasótáblákról, inni 

pedig a homokban, vagy a  tanterem padlójára krétával írva 

kell tanitani a gyermekeket. 

A későbbiekben felháborodva birálja a  korabeli isko 

 tanitást, különösen azért, mert; "falusi iskoláinkban 

sok helyen a' magyar nyelv egészen isméreti®n, még maga 

az ugynevezett mester előtt is." Az anyanyelvi nevelés 

fontosságát kiemelve ugyanott, folytatja: "Az eleinkékben 

minden megszoritás és kényezerités nélkül a' már kis gyez 

mek, a' magyar nyelvvel, ősei reá maradt örökségével, melly? 

ből a' szegény ártatlan kis polgárt egyéb viszonyok kizár.- 

nák, megbarátkozik,, hazáját,, nemzetét ismerni *  szeretni 

kezdi, szokja." /183/ 	 . 

A Tolna megyei kisdedóvó intézetben is gondokat je- 

lentett a magyar nyelvhasználat kérdése. Wargha István le- 

irja., hogy amikor a képző intézet élére került,, minden hu+► 

szadik gyermek beszélt csak magyarul, de örömmel állapit- 

ja meg, hogy a nevelő runka eredményeképpen: "nines gyers' 

mek, . ki esztendeig ide járván magyarul ne beszélne. Sőt 

az intézet keletkezte után harmadik évre már a• társalgó 

si nyelv is többnyire a magyar lett. Ez pedig minden eről-

tetés ós jutalom nélkül történt." /184/ 

Könyvének második fejezetében, "A képző intézetekben 

előadandó tanulmányok" cimszó alatt, felsorolja a képzőben 

tanitandó tárgyakat. "A magyar nyelv és irásmód", "alak- 

tan" tanitása is szerepelnek ezek között. Két óv alatt 

kell a,ballgatóknak, nem magyarázatok, hanem gyakorlat ál-

tal elsajátitani a tananyagot, A második ev végén vizsgát 
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tesznek ős bizonyitványt kapnak. A bizonyitvány Pormáját 

az Országos Levéltárban található egyesületi dokumentumok 

Őrizték meg az utókor számára. "A Kisdedóvó i. Mt. Egye-

sület közp. választottságának 1841-iki november 21-ikén 

tartott ülésében következő határozatok." cimU dokumentumá- 

nak 118. pontja ismerteti a "kisdedóvók bizonyitványi al-

bumának mintáját." /185/ /XIV. számu melléklet/ 

A kisdedóvó képző intézetek hallgatói 6-8-ig elméleti 

órákon ismerkedtek a pedagógiával, majd egész nap felvált-
va, a minta óvodában gyakorlati kiképzésen vettek részt. 

A tolnai kisdedóvó-képző intézetben'folyó tanulmányi 

munkáról sokat megtudhatunk egy ismeretlen erdélyi utazó 

uti naplójának részleteiből, mely az Athenaeum cimU tudo- 

mányos, kritikai, szépirodalmi lap 1843 február 15-i szá-

mában jelent meg. Az ismeretlen szerző elragadtatással a 

következőket jegyezte fell "Ki honnak' nevezetességeit, 

habár magában is, megtekinteni kivánja ., az a' kisdedóvó in- 

tézeteket, azok közül főleg a, tolnait nem mellőzheti. Ez 

egyike honunk legszükségesebb intézeteinek. Ennek ugyanis 

czélja kisdedóvásra alkalmas egyéneket képezni." /186/ A 

szerző a tolnai képzőben tett látogatásáról szóló beszá -

molójában elmondja, hogy éppen tanitáei gyakorlat volt a 

minta óvodában. Sok kisgyermek,, - fiuk-lányok vegyesen - 

ültek kis támlás székeken, körülöttUk a dajka foglalatos-

kodott. A "kisdedek" körül, két, gyakorlatot végző hallga-

tó foglalatoskodott. Megragadta figyelmét, hogy milyen hu-
mánus módon bánnak a gyermekekkel. A látottakat ugyanott 

igy'irja le:  "Van az intézetnek csinos könyvtára a' leg- 
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j elesb korszerű könyvekből. Jár. hárem lapja; u.m, Pesti 

Hirlap, Athenaeum." /187/ Kissé sajnálkozva meséli el., hogy 

a. hallgatók közül az egyik oláh, de "azt szavából, vagy e-

gyéb valami jelből .senki sem ismerné." Majd igy folytatja: 

'tKi: Erdélyben az oláhok balézsfalvi . iskolájában megfon' 
dult, Örömmel tapasztalhatta, miképpen . élt majd minden e- 

gyér .a' felsőbb, osztályokban.,. s' a' tanára sőt . maga a' de- 
rék püspök is,.  készséggel .beszól magyarul, a .' j eleab lapok 
e' könyvek részint egyéneknek., részint társaságoknak meg.. . 
mennek," /188/ A megjegyzés:, a.'.nemzetiségiek körében is, 

egyre inkább megkövetelt magyar nyelv használatára utal. . 

A későbbiekben látni fogjuk, hogy az 1860-70-es években 

talán az oláhok fognak a legerőteljesebben tiltakozni az-

óvoddk: magyarositási törekvései . ellen. 

Wargha István az óvónőképzős hallgatóktól .egyre in- 

kább megkívánta, azoka. "magyar és némát sőt ha lehet :, több 

nyelvekben. jártasságát•" /189/ Az, hogy: "a` kisdedóvó in- 

tézetekben egyediil divatozó nyelv a t.. magyar nyelv légyen, 

mondani sem szükséges." /190/ - jelenti ki. Tervében; 
A tolnai óvónőképző intézet minta-óvodája. hajnaltól 

estig nyitva volt .. Minden aktatójától megkövetelte,Wargha, 

hogy tökéletesen beszéljen magyarul. 	 . 
Wargha nevelési rendszerében a testi nevelésen, a 

szivképzésen, az értelemfejlesztésen, a nemzeti érzet 
velésém és néhány miiiigyességen van a hangsuly. 

A tolnai - 1843-tél a pesti példány kisdedóvóban 

az anyanyelvi nevelés lehetőségei. sokszinüek. A testi ne-

velést szolgáié foglalkozásokon a gyermekek megnevezik 



testüknek minden részét, ezzel bővül szókinceük..A szívkép- 

zes tárgyai, módszerei„ eszközei között is fontosa helyet 

kap a gyermekek beszédfejlesztése. Nem , száraz,, unalmas sza-
bályok, vagy erkölcsi mondások bemagoltatása a cél. Az e-

gyes ismereteket, erkölcsi fogalmakat: "mese vagy. .elbeszé-  

lés fltal, mellynek nem holt . szavaitr hanem szellemét". /191/ 

felfogva, vagy alkalmazva tanulják, melyeket az oktató, . 

a gyermekeket ,magával ragadóan mutat be. , 1 .. 	 . . 

Vargha István Tervének 143.- oldalán közöl egy mesét, ., 

amelynek legfőbb célja az .erkölcsi .nev elás, a: mesét ked7.  

yes, könnyed, ezép,magyar nyelven fogalmazza meg. Ez mius. 

dereképpen nagy előrelépés a,,korabeli komor, száraz, , isko-

lai történetekhez viszonyítva. A mese keret  .a népmesék 

hangvételvére emlékeztet, szereplői a gyermekek által is .. 
szeretett kedves kis állatok: a méhecske,;  galamb, madarak. 

A mese nyelve képezerü, szemléletes,, az esztétikai és 

zel.mi hatásokra is törekszik. A mese bevezetője is hangu-► .. , 

latos, ritmikus próza: "Egy  méh a' . vizparton virágot kere-

sett,  és mézzel terhelve abba belé esett. A' mint  ezt egy 

szelíd galamb észrevette. A méh .felvergődvén egyik levelé-

re,  szerencsésen kiárt a patak ,szélére.. A j ótávő . galamb 

azonnal elrepillt, egy terebély fának. zöld ágára felült." 

/192/ A szöveg luktető, ritmikus ., sok benne a mozgalmas- 

ságot fokozó ,ige, ami a gyermekekre . jellemző motorikussá-. 

got kielégiti . Kár, hogy a népmesék hangvételét követ ő . 

mesei részleteket ,állandóan sul.yoa, felnőttes erkölcsi . 

szentenciák szakitják félbe az isteni gondviselésről . , a, 

jószivuségről, a szeretetről, a szófogadásról] 



Wargha az  éneket is  fel kivárja használni a "beszéd 
müezer" ,t a hangképző szervek fejlesztésére. Szerinte az 

értelemfejlesztés eszközei, és a szemléltetés • ságitik a 

gyermeket abban, hogy ne holt, jelentés nélküli szavakat 

tanuljanak meg. 

Példányóvodáiban az oktatás tárgyait az  aiaktudo 
mány, ' számvetés, fő dleiz'ás,. természettudomány  . és termé- -' 

szetleirás -, olvasás, 'irá 's rajzolás„ éneklés. 

Az anyanyelvi nevelést az. ismeretkázlőő 'b 'eszélgetések 
a hangoztatás, a hetük megismertetése,' a silabizáló olya- 
sástanitás ., a mesék, elbeszélések hallgatása; a hazafiao ' 

érzelmeket és a megtanulandó ismereteket tartalmazó versek 

bemagolása szolgálta. 	 . 

Az alkalmazott módszerek' között Wargba kisdedávójá-

ban  leggyakrabban  a szemléltetés és a társalgás szerepelt. 

A közlő módszereket megtiltotta az óvodában. /193/ 

Wargha István Peres Sándor jellemzése szerint: "A 

kisdedóvó intézetek célját, hasznát, szükségességét nagy 

tudással, bő tapasztalattal,' alaposan  és ' helyesen mutatta 

ki; a kisdedek nevelésében a cselekvés elvéből indult ki 

s azt a szeretetre, jó példára, a fokozatos haladásra, a 

kedélyes mulattatásra épiti, és benne felekezeti vonást 

nélkülöző vallásos érzés ápolásá 'ra_, ' a sziv nemesitésére, 

és a magyar nemzeti érzés fejlesztésére, s a magyar nyelv 

terjesztésére nagy  de  méltó gondot forditott," /194/ 

Wargha István ismerte' Wilders 'pin, Werthéimer, Wirth, 

Chimani óvodapedagógiai nézeteit, de ennek ellenére alko- 

tása teljesen' eredeti. Terve a magyar kisdednevelés első 
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elméleti ős gyakorlati  alapvetése, amelynek hatása a  ma-

gyar óvodapedagógiában az 1870--es évekig érzékelhető. 2rd-

bel ellenzői még a 90-es években is a Wargha-féle un.  "ha-
gyományos nemzeti irányzatot" kivánták vossza. /195/ 

A tolnai óvónőképző megnyitása, Wargha István érté-
kes elméleti és gyakorlati tevékenysége, • jelentős fejlő-

dést eredményezett a magyarországi óvodai oktatónevelő-

munkában. őnmagóban az a tornyi, hogy a tolnai, illetve pes-  

ti óvónőképző látta el képesit e tt nevelőkkel az ország kU-  

lönböző kisdedávó intézeteit, mutatja, hogy az óvónőképző 

szellemi,' gyakorlati irányitása hegbatározta a magyaron 

szági óvodák munkáját. 

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban volt egy 

terjedelmes kézirat, amely egy 1844-ből fennmaradt  felter-

jesztős. /A Főszékesegyházi Könyvtárból időközben a tea-- 

gyar Tudományos Akadémiához került át, amit kutatásaink 

során tudtunk meg. Az Akadémiától elutásitó választ kap-

tunk,' igy az eredeti dokumentumot más forrás alapján ele-

mezzük./ Dr. `Mészáros István, a neveléstudományok kandidá-

tusa hiuja fel figyelmünket: "A faluhelyeken kívánatos kis l-

dedóvó intézetet miként lehetne ártatlan, tréfás és megked- 

veltető mulatság utján némelly jó siker szerint taníttató-

vá tenni" cimü jelentős korabeli dokumentumra, mely már 

Wargha István nevelési elveinek terjedését igazolja. 

A falusi óvodák belső életét jól ismerő, ismeretlen 

szerző Warghához hasonlóan -- olyan kisdedóvót kiván, a-

hol jól érzik magukat a gyermekek. Felhivja a figyelmet 

arra, hogy egyrészt szórakoztató és tanulságos története- 
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ke t kell elmondania gyermekeknek, másrészt az olvasást : 

kell játékossá tenni. A betütanitáshoz is játékos mego1 

dóst javasol. Eszerint egy-egy  gyermek lesz pl. a D betü, 

melyet kis táblácskán is megkap. Ezutén ezt a betüt a nagy 

betütáblán is megkeresi. Következhet a betű felismerteté-

se, helyes kiejtése, gyakoroltatása. A ,későbbiekben a 

Gyermekek egy dobozból betűkártyát huznak ki, a tanitö meg-

nevezi ezt, és annak a gyermeknek, akinek a betüj ót a tar--

nit6 a kezében tartja, ki kell mennie  a nagy táb]ához, ifi 

betűjelét azon is  megmutatja,, akkor a . asztalon lévő cse-

resznyéből vagy cukorkából egyet elvehet. /196/ Ezt' a jár 

tékoá módszert ma is alkalmazzuk az óvodában, akkor, ami- 

kor különböző tárgyak közül az adott ranggal kezdődő tár- 

gyat kerestetjük meg a gyermekekkel. Természetesen  nem  be 

tütanitás, hanem a hangok: tiszta kiejtése céljábá1, és nem 

természetbeni jutalmazás reményében játszunk igy• a gyer-

mekekkel. 

Tudunk több olyan, . Tolnán végzett óvóról, aki saját ' 

óvodai, gyakorlatában igyekezett megvalösitani az ott ta-

nultakat. A "Kisdednevelés". cimü folyóirat  1900. évi: "Em-

lékezés régiekről" cimü rovatában megjelent cikkekből 

megismerkedhetünk Tóth István oktató törekvéseivel. óvo- 

dójában játékos módszerekkel sajátáttatta el a természet-

ismeret anyagát az óvodásokkal. Nem alkalmazta a "szajkó 

modori" tanitáet, .mégis bámulatosan haladtak,a gyerme- 

kek /197/ mint elmondja. . 

A ' tolnai kisdedóvö-képző intézetben. végzett VARGA 

Péter, aki 1839.-ben jelentetett  meg, az dv odaí oktató--ne- 
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velőmunkát eegitő kis könyvecskét: "Nefelej te, vagy azon ez' 
kölcei mondások, énekek ós imádeágok gyűjteménye, mellyek--

ben a' pesti belvárosi kisdedóvó intézetben a' kisdedk' 

eziveik képeztetésére gyakoroltatnak, ugyanezen intézet rö-

vid történetével" cimmel. A címoldalon olvasható, hogy ezer- 

zője a könyv jövedelmét az óvóintézet Fejlesztésére ajánlja 

fel. Miivét "A' kisdedek valódi barát j ai ős pártfogóinak, 
nem kiilömben a'  kisdedávó intézetek ápolóinak mély tiszte-
lettel ajánlja a' Kiadó." /198/ /XV. számu melléklet/ 

Előszavában; "A'  kisdedóvó intézetek czéljáról, hasz- 
páról,  ós azok rövid történetéről r." Wargha István elve- 

it hangoztatja, miszerint: "nem kell a' kisdedóvó intéze-

teket az iskolához hasonlitani, mivel ezeknek tő czélja a' 

gyermekek elemi tehetségiiket mulattatva fejtegetni, s' mi- 
velni...Azonban ezek az említett tanulmányokban tehetségtik 
höz képest némileg már alap elveket, ámbár csak mulattatva 

nyernek, miáltal nem unják a' tanulást, sőt magok igyekez-
nek tudásokban előre lépni." /199/ 

A kisdedóvó.int6zetekről szólva elmondja, hogy az a 
gyermekeknek ős a sziilőknek egyaránt sok hasznot biztosi 

tarak. A gyermek amellett, hogy vidám társaságban: "nyájas 

erényekre vezettetnek ós megelégedettekké teendik, egyszer-

smind finomul, ős némiileg tökéletesűl a* szómiivök, nem ke- 

vésbé gyakoroltatnak a' honi nyelv megtanulásában is,  és 

az ezen nyelv tulajdon hangjához már időkorán ezoknak."/200/ 

Varga Péter a következőkben a magyar kisdedóvók kia-

lakulásának, fejlődésének történetéről ir. Wargha Istvánt 

mélységesen tiszteli, a legnagyobb megbecsUléssel szál ró 
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la:. »A' j6 Isten áldása szálljon rá, ;  méltóságos családjá-

ra és minden nagylelkiu kisdedek Pártfogóira. .» /201/ 

Varga Péter' kis kötetének versei bepillantást. enged-

nek az akkori pesti óvoda életébe.. Az óvodai foglalkozó- 

sok anyagának ez volt az első nyomtatásban megjelent kia-

dása.. A versekbe szedett témák, tananyag; a reformkori . 

pesti óvoda élő-eleven életét érzékeltetik ..: "Az oskola 

hasznáról" cimii versikéből megtudhatjuk, hogy mivel fog- 

lalkoztak a2 óvodában a gyermekeke Varga Péter a korabeli 

megnevezést használja, amikor iskolának nevezi a kisdedóvó 

intézetet, amelyet még maga is kis iskolának tekint. 

"Az iskolába járni ., 

Sok jót, szépet tanulni, 	. 

Jobb, mint otthon magányban' 

Zárva lenni szobában: 	. 

Itt ábécét tanúiunk ' 

Egytől százig olvaounk ' 

Az egyenés 4  j áráshóz 

Szokunk már kiskorunkban 

S nevólkedünk á jóban 

Az égi madarakról, 

Vad és házi állatokról, 

Nap, hold és csillagokról, 

Hallunk itt e több másokról. 

Szép erkölcsi meséket, . 

Mi gerjeszti ezivilnket, 

Hallunk itt nagy örömmel. 
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Ami hasznos, szUkséges, 

És sziileinknek kedves,. 

Neveltetünk erkölcsben, . 

Isteni ,félelemben." /202/ 

Megismerhetjük Varga Péter verseiből a kisgyermekek 

napirendjét reggeltől elitig, otthon, és az "oskolában". A 

kisgyermekek a  versekből tanulták meg az illedelmes magavi-

selet szabályait., azt hogy az "oskolában", az utcán, az 

asztalnál, játék  közben, . idegen háznál, hogyan kell visel 

kedvi. 

A reggeli ás estéli imádságok szövege, a többi vers- 

hez .hasonlóan,, többnyire az óvodáskoru gyermekek értelmi 

fej lettségéhez, érzelmi világához, szókincséhez igazodik, 

Az erkölcsi szabályokat is versek segitségével tanit-

tatta meg a gyermekekeiek Varga Péter. Ezek között már több 

a felnőtt gondolatot is kifejező. E versek között ilyen ci-

milek szerepelnek például: A' szánakozó gyermeki  A' gonosz 

gyermek, Ösztön a munkásságra, Egy nép dall cinit vers a ki- 

rály és a királynét dosőiti, a gyermekektől teljesen  ide-

gen szöveggel. 

"Tartsd meg Isten királyunkat* . 

Kegyes Feíld.inándunkat 

Nyujtsd ó Fölség Királyunknak 

A' Te erős jobbodat."  /203/ 

A kis kötete egyik legszebb darabja, amély a népköltésze-

ti alkotások hangvételét idézi, a "Karácsonyi ének". Sülő- 

nősen a vers első sorai, kifejezései bizon.yit j ák ezt: . 

"Mostan kinyilt egy szép rózsavirág 

A'kit régen várt az egész világ" /204/ 
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A versek nyelvezetében  sok a germanizmus,: de jó az, 

hogy magyar nyelvi! fejezete is van a kötetnek, ami a maga 

korában rendkiviil értékessé teszi. A könyv magyar nyelvű 

része erkölcsi mondásokkal fejeződik be.  Ezután német nyel 

tanversikéket közöl Varga Péter. Varga Péternek, a pes-

ti belvárosi óvoda vezetőjének "N®felejts" cimü verseskö 

tote a .reformkori óvodapedagógia egyik értékes dokumentu'- 

ma, komoly forrás a korabeli óvodák tartalmi munkájának .. 

feltárásában. 

Mindenképpen meg kell emlitenünk a kisdedóvásügy és 

Wargha István óvodapedagógiai nézeteinek buzgó terjesztő-i 

jét, Kacekovics .Laj •ost, aki a Terjesztő Egyesület titkára 

volt., Wargha Istvánnal egy időbenharcolt a magyarországi 

óvodahálózat • 'kiterjesztéséért . Az első magyar nyelvű óvo-

dapedagógiai lapot is 6 szerkesztette, amely "Közlemények 

a kisdedóvás és elemi nevelés köréből" .cimen jelent meg, 

1843-ban. Sajnos a kiadványnak:. csak az első füizete látott 

napvilágot, de abból sokan megismerhették Wargha István 

tolnai kisdedóvóképző . intézettének és példány-óvodájának 

belső .életét .. /$VI. számu melléklet/ Kaoskovics saját ér-

tekezését is megjelentette a. közleményekben: ."A. kisdedóvás 

országos szempontból tekintve" /205/ címmel Ebben az irá- 

sóban elmondja, hogy az: erényes pólgárok nevelését már kis- 

dedkorban el kell 'kezdeni.. Szerinte ,a polgári boldogságnak 

biztositákaa '?A . polgári egyének lelki egydedsége, vagyis 

nyelv, szokás ős a közjóban összpontosuló érzelmek egysé-

ge, szóval t a nemzetiesség." /206/: Kacskovics .Lajos sorai 

a reformkori lángoló hazaszeretetet fejezikki, tevékenysé-. 
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Bére tenni akarós, a hazaza fejlődésének sürgetése jellemző. 

Wargha István, Eacekovics Lajos műveikben főként a kis-

dedóvás céljával, feladataival, hasznával, terjesztésének 

fontosságával foglalkoznak. 

Az ő irásaik mellett megjelennek jelentős kiadványok, 

melyek az óvodai oktatás módszereivel részletesen is meg. 

ismertetnek. Igy például az 1870-es évekig éreztette ható 

sót a magyar óvodapedagógiában KARÁDY Ignác= Elemi nevelés 

cimü, 1848-ban megjelent, konkrét  metodikai megoldásokat 

is ismertető könyve. 

Karády Ignác Wargha István tanítványa, Kossuth Lajos 
gyermekeinek nevelője volt. 

Peres Sándor szerint Karády Ignác: Elemi nevelés cimü 
müvében az óvodai neveléssel kapcsolatos ismereteit rend s.  

szertelenül közli. /207/ Módszertani utmutatásaiban is 
gyakran téved, de ennek ellenére jelentős forrás a korabe-

li óvodai oktatás metodikájának feltárásában. 

Karády a gyermekek anyanyelvi nevelésével, annak tár. 
gyaival, módszereivel ., eszközeivel könyvének II. fej ezeté 

ben, az értelemfejlesztésről szóló részben foglalkozik 

részletesen. Véleménye szerint meg kell várni mig a gyer-

mek tudásvágya felébred.. Megismerési vágyát később kérdé- 

sekkel kell ébren tartani. Leirja, hogy a kérdések mindig 

a gyermek környezetében lévő dolgokra vonatkoznak. A kér- 

désfeltevés követelményeit is közli, példákat, a helyes 

kérdésformákat is felsorolja. Ezek a tárgy, dolog, vagy 

jelenség nevére, készitőire, anyagára, funkciójára, külső 

formájára vonatkoznak, ugyanügy, mint az a Mayo-testvérek 



beszélgetéseiben. . Karády szerint a mi ez?, ki csinálta?, 
miből csinálta?, mivel?, miért?, hány? kérdések mellett e-
gyebeket is kérdezhet a tanit6-6v6, de.követelmény, hogy a 
beszélgetés tárgyát mindig szemléltesse. 

Meg is fogalmazza könyvében a követelményt, hogy a 

gyermekekkel s "összehasonlitassunk, és következtessünk, az-

az i ,téleteket" /208/ alkottassunk. Karády beszélgetéseiben 

a gyermekek gondolkodásának fejlesztésőre törekszik,  erre 
utalnak oksági viszonyokat, .ténymegállapitáet, elemi kö-
vetkeztetések levonását igénylő kérdései. Alkalmazott kér- 

dései a gyermekek anyanyelvi nevelését nagymértékben iás 

szolgálták. Az óvodáskDrban szigoru párhuzamban halad a  be-

szédfejlődés a gyermekek  gondolkodásának fejlődésével, afnit 

helyesen ismert fel.. Ma már. a kutatási eredmények alapján 

tudjuk, hogy: "A gyermekek ismereteinek bővitése a környe-

ző valóság tárgyai és jelenségei észlelőseinek,, tapaszta-

latainak kiszélesitése alapján megy végbe* Az ismeretek 

bővitése maga után vonja a gondolkodás fejlődését, ez pe- 

dig a szókincs gazdagodását és helyes itélet ek. alkotó•* 

sót," /209/ 
Karády.. Ignác haladó elképzeléseit b ,zonyit ja, hogy a 

beszélgetések mellett fontos szerepet szánt a  gyermekek . 

nyelvi nevelésében.a.bangoztatásnak, és a szóképzősben 

jelentős meséknek, verseknek. 

A "hangoztatás" foglalkozáson megtanította a gyerme- ► 

keknek.a magyar nyelv hangzóit. Először a  magánhangzókat 

ismertette meg .velük, ami mai értelmezésünk szerint hely-

telen volt, mert a gyermekek a mássalhangzókat sajátitják 
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el könnyebben. Ennek ellenére törekvése a maga korában elő-
remutató volt, annál is inkább; mert a hosszu és rövid ma-
ginhangzókat is megkülönböztette agygyermekekkel; és az a- 

dott ' egytagu, majd' két--, háromtagu' szóban fel is ismertet- 

te velük, majd ezt helyesen gyakoroltatta, amikor á gyerme-

kekkel önállóan is mondatott hasonló szavakat. 	' 

Warghától eltérően énnél tovább nem ment, olvasni, in-

ni nem tanitotta meg az 5-6 'éves gyermekeket seri. 

A legértékesebb korabéli 'könyveket használta és aján-
lotta kortársainak. Igy például Lukács Pál: Kis verselőjét, 

nezerédj Amália: Flóri könyvét . 

Nagyon értékes javaslatokat tett 'az anyanyelvi neve-

lés szempontjából döntő tantői bemutatásra is. 'Fe'lhivta a ' 

Figyelmet arra, -hogy a tanitó beszéde, a mü tolmácsolása, 

"a betanitás•mindig értelmes hangon; tiszta kiejtéssel" ..  

/210/ történjék. 	 , 

Könyvében egy' mesét dolgoz fel,' amely arról szól, hogy 

égy kéményseprő el  szerette volna lopni a hercegné arany-

óráját, de az utolsó pillanatban lelkiismeretére hallgat-

va meggondolta magát, rájött, hogy jobb szegénynek, de be- 

csületesnek maradni. A mese moralizáló, tanitószándéku, de 

könnyedebb már 'a korabeli óvodákban bemutatott vallási tár- 

gyu elbeszéléseknél: A mese korabeli óvodai feldolgozási 

módszereit is leirja Karády,' amely valójában a mese szó- 

szerinti bemagoltatása. Az irodalmi' alkotások, az elbeszé-

lések, mesék, versek feldolgozásmódja még az 1800-as évek 

végén'  is  'ugyanilyen marad a magyar óvodákban. Karády az 

esztétikai élményszerzésre egyáltalán nem, csak'  a'  gondol-s 
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kodás és .beszéd fejlesztésére Uayelve a  következőképpen  mew.  

sé1s "Mondd-édes fiam: A kis méhe. Jégegyszeri Elrepült. 

Most egészen: A . Isis méhe elrepült,. Egy kis virág... i,'Ióg egy-

szer... Ágra ült. , . Most egészen: Igy kis virág-ágra ült,,.: - 

Most mind  mondjátok,,. Lost próbáld magad!" . /211/ a mese . 

további részeit is ugyanilyen .memorizáló módszerrel dolgoz-

za fel: . "Volt egyszer egy hercegné: Mi. volt egyszer? A  her-

cegnő szobájában: volt egy kandalló. Fii volt a hercegné szo-

bájában? Hol volt a kandalló? Jól. van. Ez a kandalló na- 

gyon füstös volt, hogy tehát tiszta legyen, kéményseprőt 

hivatott. Milyen volt a kandalló? ts miért hivatta a  her-

cegné a kéményseprőt? stb." /212/ . 

Az együttes felmondás a "karban beszélés", "karban ol-

vasás" iskolai módszer volt, amit természetesen az 1800-as 

években az óvodákban is alka lmaztak. Az 1933-ban megjelent-

Pedagógiai lexikon hosszadalmasan foglalkozik a karban ta- 

nivássa].. Megtudhatjuk; hogy a "mechanikus enlékezés esz-

közének tekintették", később a népiskolában is tiltották, 

mert ugy látták, hogy "meglazitja a fegyelmet ős lehetet-

lenné teszi az egyes  tanulók  kiejtésének ellenőrzését."/213/ 

Az indoklás az anyanyelvi nevelés szempontjából teljesen 

helytállói mégis gyakran előfordul óvodáink gyakorlatában 

ma is, hogy a verseket csoportosan gyakoroltatják az ,. óvó- 

nők, ami nagyon hibás eljárás. A pedagógiai lexikon sorait 

tovább olvasva a helyes döntés visszavonásáról olvasha-

tunk. A nyelvlélektani kutatásokra hivatkozva, az 1900-as 

években ujra indokoltnak látják. a "karban" besz+1éet, mert 

ugy vélik, hogy: "minél több szóképzettel, /hallási, látá-^ 
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si, beszédmozgási, ivásmozgási ., tárgyi és érzelmi képzettel/ 

társul, egy szóképzet, és minél, gyakorlottabb az az idegpálya ., 

amelyben az asszociáció végbemegy, annál gyorsabban és erő-

sebben idézhető fel egy szó, mondat vagy mondatsor. Tömegta 

nitásban ., ahol a tanulókkal egyénileg csak keveset foglalkoz-

hatunk, nagyon kivánatos, hogy bizonyos szókat, mondatokat ., 

számsorokat stb, minél többször mondjon ki a tanuló." /214/ 

A  mai  pszicholingvisztikai kutatások eredményeivel ellentét-

ben,  .- mely a beszédnevelésben elsődlegesnek a .tevékenységet 

tartja a karban való beszélést .rószesitik előnyben egészen 

a  felszabadulásig. Egyedül az szól a csoportos olvasás, fel- 

mondás mellett, hogy ilyenkor esetleg a félénkebb,;  gátláso- 

sabb gyermekek is megszólalnak, természetesen  az is csak a 

gyengékkel való egyéni  foglalkozás után lehet eredményes. 

Zarády Ignác: Elemi nevelés cimil könyvéből- megtudhatjuk, 

hogy az iskolából ismert feldolgozási módszereket alkalmazva 

tanitotta az  óvodásokat. Wargha István és Ney Ferenc óvodape-

dagógiai művei mellett legbiztosabban az ő metodikai utmuta 

tálai alapján következtethetUnk az 1840-50-es évek magyar ö--

vodai anyanyelvi nevelésének módszereire, 

3 . 

Az óvodai. anyanyelvi nevelés jellemzői Ney Perenc óvoda  eda-

Rógiai tevékenységében és az első egyetemes mag  ay r tanitő.,, 

g ilé_s,, . ide én 18 	4 
Az .óvónőképzőt 1843 -ban Tolnáról Pestre helyezték át .  A 

pesti képzőt október 15-én ünnepélyes keretek között nyitot- 

ták meg. Először egy bérházban folyt a tarvitás, majd az; ujon-

nan felépült erzsébetvárosi, ©aleró utcai épületben; melyet 
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a reformkar legismertebb épitószo, Pollák Mihály tervezett. 

Nagy veszteség érte az intézetet, mert  1844-ben Wargba 

István igazgatói tisztségéről lemondott. A Terjesztő F yesUiet 

pályázat utján Ney Ferencet bízta ' meg a pesti óvónőképző . inté-

zet vezetésével. 

NLY Ferenc lényegében az elődjei utján haladt tovább, ha  

eszközölt is kisebb változásokat az óvónőképzés rendszerében. 

Igazgatói  ' mitködésének nagyobbik része az 1848-49-es forradalom  

utáni időszakra esett, 1861-ig volt a. pesti óvónőképző igaz- .. 

gátója. 

Tevékenyvége során, igyekezett felülemelkedni a külföldi . 

óvodapedagógiai'módszerekeni Ismerte az angol óvodapedagógiai 

elméleteket, tudott már Prőbel munkásságáról is,, de önálló, a 

magyar  szellemnek megfelelő rendszer kialakitására törekedett. 

Peres Sándor szerint: "HJey sokat tanult, önálló gondolkozó 

tagja volt  a  régi' magyar iskolának." /215/ 	. 

Ney Ferenc az óvónőképzőben arra törekedett, hogy a hall- 

gatók megszerezzék a  legalapvetőbb ismereteket, azonban első- 

sorban gyakorlati munkájukra' igyekezett 'felkészíteni őket. .E 

rőteljesen hangsulyozta, hogy a pedagógusnak ki kell tudni vá-

lasztani ismereteinek azt akis körét, amelyeket növendékei- 

nek át• kell adnia. 

Ney' Ferenc a pesti kisdedóvo--kópző intézetben .a reform-

kor szellemének megfelelően a magyar nyelv terjesztésére nagy 

gondot fordított. A képzőben: "a felveendő növendékektől •ele 

iratén megkövetelték, hogy magyarul és németül tudjanak, majd 

élegendőnek találták, hogy illető a német nyelvet . valameny-, 

nyíre értse." /216/ 



1844-ben már 40 növendéke volt a képzőnek. 1845-ben Ney 

Ferenc elkészitette az óvónőképző intézet uj szabályzatát és 

tantervét, amelyet a Terjesztő Egyesület közgyü.lése még ebben 

az évben el  is fogadott. Ney Ferenc szerint "A kisdedóvás si-

keres vezetésére többoldelu ismeret kivántatik.i mint az elemi 

tarvitásra.." /217/ 

A képző tanfolyam egy év volt, de .megkivánta, hogy nap-
jainkhoz hasonlóan a hallgatók a gimnázium elvégzésé után 

jelentkezzenek az övbnőkópzőbe . . 

Uj tantárgyakat vezetett be, a tudományok fejlődését kö-

vetve. Az általa vezetett képzőben az óvó-jelöltek magyar eti-

lue és nyelvgyakorlatokat, magyar nyelvtant bs hazánkban e1ő 

szőr lélektant . , és embertant is tanultak. /218/ 	. . . 

Nagyon jelentős volt,. , hogy Ney Ferenc már ekkor (elves. . 

tette, hogy nőket kell óvónőkké képezni. /219/ 

Ney Ferencről a korabeli dokumentumokban nem sok adatot 

találhatunk, óvodapedagógiai nézeteivel müveiből ,ismerkedhe 

tUnk,. Sok szépirodalmi alkotása ;  gyermekverskötete is ismertté 

tették nevét. Az "Ibolyák. BeszélyfUzér kisebb gyermekek szám_ 

mára." Pesten, 1843-ban, a "Kisdedóvási nefelejts" 1845- -ben, . 

"Gyermekek könyve" 1851-ben, "Gólyafüzér a nevelés viránylige 

téből", cima alkotása, 1855-ben jelent meg. /220/ 	 . 

A "Kisdedóvási nefelejts" cimü kis. munkájában fogalmazza 

meg a kisdedóvás célját, amely.Wargha István meghatározásához , 

hasonlóans "megóv.ni a gyermekeket minden testi . és, lelki ve- .. 

szélytőls azért az intázetekbeni folytonos ügyelet nem  csak 

teatőkre s annak erősítésére, hanem lelkökre s annak tej leez- 

tésére e némi művelésére is kiterjed." /221/ 	. 



Ney Ferenc évodapedagógiai elveit, az anyanyelvi nevelés-

sel kapcsolatos törekvéseit, egy 1881. április hó 11-ér. irt 

cikke alapján foglalhatjuk össze. Ney Ferencet a cikk megirá- 

sása Dömötör Géza, a Kisdednevelés cimU óvodapedagógiai folyó-

irat felelős szerkesztője kérte fel, mert: "N.ey Ferenc igaz- . . 

gatói mUködése éppen azon időszakra esik, midőn a hazai vál-

ságos események által a kisdedóvós Ugy is  oly, helyzetbe jutta-

tott, hogy annak megmentése és továbbfejlesztése czéljából 

oly szilárd akaratra, oly köreltekintő tapintatosságra és lan-

kadatlan buzgóságra volt szükség, mint a minőt egy Ney. Ferencz- 

ben tisztelni szerencsések vagyunk." /222/ 	 .. 

Ney Ferenc:  Kisdedóvó-képezdei éveimből cimU cikke, 1882. 

márciusától. jelent meg .folytatásokban a Kisdednevelés hasáb « 

jain. Ebben az irásában elmondja, hagy az óvónőképző igazga-

tójaként; mennyi élményben, mennyi keserUségben volt része 17 

óv alatt, 	 . 

Szerinte minden nevelés halála az egyoldaluság, a min- 

dent elnyomó testi nevelés, és az eltulzott betUtanitás. A 

legujabb kor vivmánya "A sokat és sokfélét tanitás mániója, 

az agynak betűkkel, . szavakkal, számokkal, jegyekkel, ábrákkal, 

idomokkal... való tulterhelési rajongása." /223/ 	. 

Bey Ferenc boldogan emlékszik vissza arra, . hogy a pesti 

mintaóvodához "közellevő terézvárosi lakosság... és még egy  

ujabb elnevezést talált ki, önszántából,, önnön sugalmából, és 

vonzalmából: elnevezte azt /az óvodát/ .. magyar. iskolának."/224/ 

Elmondja ,+, hogy munkájához éppen ez adta az erőt.. A gyermekek 

megóvása, nevelése, oktatása tarellett még magyarokká is tette 

őket, mint írja: "azoknak gyermekeit,, kik  maguk  legjobban rös- 
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telték, hogy nyelvre nézve  még nem magyarok, habar érzésre néz-

ve régen azok." /225/ Ney Ferenc  ugyanugy, mint Wargha István 

a gyermekek állandó foglalkoztatását hangsulyozza, de még 

Warghánál is nagyobb figyelmet Fordit a játékra. Kiemeli, hogy 

az óvoda nem iskola, ezért még a kötött nápirendet is feles-

legesnek tartja.  
Az érzékeltetéssel egybekapcsolt szemléltetésnek ő igy, 

nagy jelentőséget tulajdonit. A "Kisdedóvó képezdei éveimből" 

c. irásából megismerhetjük anyanyelvi nevelési céljait. Sze- 

rinte a kisebb óvodásokat csak egyes rövid szavak ' ösezeraká- 

sóra kell tanitani, a nagyobbakat viszont oda kell eljuttatni, 

hogy a legegyszérübb szóból a gondolatoknak egész sorozatát 

tudják összefiizni,o 

Ennek  módszerét abban jelöli meg: "hogy a gondolat okos 

is legyen, helyes is és alapos, és mákszemnyivel se haladja 

tul a kisded felfogási körét... sőt magára a helyes beszédre 

nyelvtanilag' /226/ is neveljen. Ney Ferenc nelyesen ismerte 

fel, hogy a gyermekek beszédlej lesztésében a fokozatosság el-

vét kell követni. 

Ney Ferenc korszakalkotó gyakorlati  elképzelést  valósi- 

tott meg  az  'anyanyelvi nevelés szempontjából akkor, amikor a 

környezetiomerot-oktatás tartalmát jelentő foglalkozási ága- 

kat egységesitette, és az uj tantárgyat társalgásnak nevezte. 

Az uj nevü foglalkozási tárgy a századfordulóig az anyanyelvi 

nevelés egyik lényeges eszköze volt. 

A meséket, verseket, a beszélgetést, ' "szép, jó és hasz-

nos  dolognak' találja a nyelvi nevelésben. Megbirálja Posta- 

lozzit, amiért a gyermekeket rengeteg beszédgyakorlattal és 
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szóf .iizéssel untatta. 

Ney • Ferenc az "egyeztetők" . elsó képviselője, de törek-

szik az önÚ116 módszerek meghonositás4ra intézstóben. Ney Fe-

renc Deák erenc köréhez tartozott, 0/int, hogy az meglátogat-

ta intézetét és órákig hallgatta előadását a kisdednevelés 

hasznáról, feladatairól. /227/ 

A reformkor haladó társedal.rni, , politikai törekvéseinek 

eredményeképpen felvirradt a magyar nép történet4nek legszebb 

korszaka. "A n emzetnek vannak olyan  történelmi  pillanatai, a-

melyekben minden , problémája egyszerre világosodik meg. Ilyen 

volt 1848 is, Ennek a kornak az eszményei csak a hivatalos ma- 

gyar kormányzás ellenére valósulhattak meg" /228/ - fogalmaz-

za meg Qrtutay Gyula, a forradalom szükségességének, elkerül-

hetetlenségének okait.  

Az 2848-49-es forradalom és szabadságharc meghatárorta  a 

kisdedóvás magyarországi €ejlődés6nek további utját is. 

A kezdeti nehézsé ,ek lektlzdése utána magyar óvoda tö-

reilenül fejlődött 1848-ig. Abban, hogy a .magyar kisdedóvás 

ügye felfelé ivelt, közrejátszott az 1848. Julius 20-25-ig tag 

tot 4 első egyetemes magyar tanitégyülés is. 

. lcvasi Lajos kezdeményezésére az első tanitógyülésen kü- 

lön szakbizottság foglalkozott az óvodaügy kérdéseivel. 

A tanitógyilléo elnökévé a reformkor ós 1848 haladó peda-

gógusát, a magyarnyelvért folytatott küzdelem egyik kiváló 

egyéniségét, New  Ferencet választották, 

A  kongresszus  a magyar köznevelésügy egészét tekintve, 

"egy közös nemzeti tanrendszert tervezve - vetette fel prob 

léméit, és átfogó reform alapelvein munkélkodott." /229/ 
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Az óvodára vonctkozá refarmkivánalmakat az első szakosztályon 

befal alakult "kisdedóvási szakosztály" fogalmazta meg. 

A javaslatok között igen korszemi gondolatok szerepel- 

tek. Célszerinek látták mevaióssitani napjaink törekvéseit ., az 

óvónőképzők ős tanitókénzők egységesitésát, az óvoda ős az e•-

lemi iskola összekapcsolását. Az  óvodát elsősorban; mint ne-

velési intézményt jelölték meg. 

A nyelvi kérdésekkel kapcsolatban megfogalmazták, hogy az 

óvodák vezetői a megfelelő "nép- ős tájnyelven kivifl minden--

esetre magyarul is tudjanak." /230/ A meghatározás nem fejez 

ki még nacionalista törekvéseket. 	. 

A kisdedóvás törvényes rendezésére is történt javaslat, 

már 1848ban. Eötvös József, mint c-zz első felelős magyar kor- 

many vallás ős közoktatása minisztere, népiskolai törvényja-

vaslatát az óvodákra   is ki akarta  terjeszteni.  /231/ Mint tud-

juk, törvényjavaslata javaslata nem emelkedett törvényerőre és az. 1848- 

as tanitógyUlés határozatai sem. valósultak meg. Az 1848-49-es 

forradalom ős szabadságharc. elbukott, a az abszolutizmus ne-

köz évtizedei kötötték guzsba a haladó gondolatokat, igy az 

óvodai életet is .. 	 . 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a magyar óvoda-mozgalom 

kezdeti, legragyogóbb időszakában az anyanyelvi nevelést nem 

tekintették a testi-, értelmi-, ős szivképzés mellett külön 

nevelési ,területnek, 

Az .18287tél 1848-ig terjedő időszakban az óvodai anya- 

nyelvi nevelés egyért elmüen a  magyar  nyelv terjesztéséért, a 

magyar nyelvit oktatás bevezetéséért, a magyar nyelv megtani-

tásáért folytatott harchoz kapcsolödott . 
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Az úv oddkban a kezdeti német ny elvit oktatást lassan a két- 

nyelvi, majd a teljesen magyar oktatási nyelv váltotta fel„ 

A korszak leghaladóbb óvodapedagógusai a kiegjellmekkortól 

kívánták a gyermekekkel el h magyar nyelvet megismertetni, megsze- rettetni, 

ebben látva a haza boldogulásának jövő utját. 	. 

Az óvodai oktatás során a magyar nyelv elsajátitá:dra, a 

megfelelő beszédkészség kialakitásá,xa, elvétve a beszédhibák 

janiivására törekedtek. A  gyermekek anyanyelvi neveléce egyes 

pedagógusok gyakorlatában tudatosan kapcsolódott már a gondol- 

kodás fejlesztéséhez is. 

A korabeli nyelvtudomány eredményeit igyekeztek alkal-

mazni az óvodában„ de a lélektani kutatásokra csak Ney Ferenc 

igazgatósága alatt hívták fel, tudatosan a képzős hallgatók 

figyelmét. 

A korai magyar} óvodákban az anyanyelvi nevelés tárgyaid 

a beszélgetés, irás, olvasás, természetismereti foglalkozások 

voltak. A ezépirodalmi alkotások óriási szerepét az anyanyel- 

vi nevelésben még nem ismerték fel. A bemutatott, kÖzösen fel-

dolgozott mesék, elbeszélések az :ismeretszerzést és erkölcsi 

nevelőst szolgálták elsősorban. Nehézkes nyelvezetiek nem fe-

lelt meg a 3--6 éves gyermekek szókincsének, kifejezőkészségé-- 

nek. A  korban keletkezett értékes gyermekirodalmi' alkotások 

nem jutottak még é1 minden óvodába. 

Az anyanyelvi ' nevelést az ismeretközlés módszerei  szol-

gálták: a beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, hangoztatás., 

gyakorlás, a szókihagyásos módszer, a hangoztató olvasás, kép-

olvasás, betűzés.. Az iskolás j el.legvi oktatás határozta meg az 

anyanyelvi nevelés foglalkozási tárgyait,  módszereit, eszköze- 

it is. 
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4. 
Az_óvodai  anyanvelvi nevelés  hely zete a magyarországi  óvodai  

mozgalom hanyatlásának korszakában 

/1849-1861/ 

Az 1848-49-es forradalom elbukott. A politikai, körülmé- 

nyek nem kedveztek az óvodai nevelés fejlődésének sem. Az óvo-

da fiatal intézményére - amely éppen mint a nemzeti nyelvet 

terjesztő intézmény vált ismertté - éber figyelemmel tekin- 

tettek az önkényuralom hatóságai.. 
A Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egye- 

sület évekig csak névleg létezett, 1857-ig semmi életjelt nem 

adott magáról. Fennállásának egyetlen hírnöke az ez évben meg-

jelent egyesületi évkönyv volt, amely az 18534457-es évek kö-

zötti időszakról számolt be.  Az élet azonban a Terjesztő Egye-

sületben is mozgalmasabbá vált, amikor 1857-ben U ményi József 

császári királyi kamaráét választották meg az egyesület 

kévé. /232/ 
Az óvónőképző igazgatója, Ney Ferenc igyekezett a hanyat-r 

lósnak indult óvodai mozgalmat f e ll endit eni. Az  ő leglényege-

sebb feladata azonban az volt, hogy: "megóvja az intézetet az 

elnémeteeiteni akaró hatósági intézkedések ellen. /233/ 

A pesti kisdedóvó-képző intézetben 1849 és 1857 között 

59 hallgató végzett. Ney Ferenc csak nagy nehézségek árán tud- 

ta fenntartani az intézetet, ő maga is állandó rendőri zakla-  

tósnak volt kitéve. Az 1849-61-ig tartó történelmi időszakban 
uj óvodák is keletkeztek, de a régiek közül nagy számmal meg 

is ezünt ek. 

Az óvodai oktatás-nevelésben Wargha István, Ney Ferenc 
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módszertani gyakorlata terjedt tovább. Ennek bizonyitására 
.- 

dózzilk Völgyi Lajos szabadkai kisdedóvónak 1896-ban megjelent 

Szabadka királyi város óvodáinak története és fejlődése 1839- 

tól 1896-ig cimil írásából a következőket: "A szabadkai óvodák- 

ban ugyanazon módszer honosult meg, amely a fővárosi kisdedóvó 

képezdében, illetőleg ennek mintaóvodájában 1859-ben a 60-as 

évek alatt divott. A fősuly a szemléltetősre, társalgásra, ér» 

telem fejlesztésre, szív és jellemképzésre, 'társas játékok- 

és dalokra, versekre volt és van is fektetve." /234/ A kötet-

ből azt . is megtudhatjuk, hogy az óvodákban tovább éltek az is 

kolás módszerek ., az iskolai szinvonalu tananyag, sőt még az 

év végi vizsga is elterjedt volt. Ezt olvashatjuk Völgyesi i- 

rásábana "a hatvanas években; kiulönösen az akkori elem, isko- 

lai igazgatónak kivánatára ugynevezett óvodai záróvizsgák tar. 

tasttak.:.. még a hatvanas években ezen óvodai vizsgákat beszün-

tették." /235/ 

A nyelvhasznlat kérdésével kapcsolatosan a következőkről 

szerezhetünk tudomást a továbbiakban; "Megjegyzem, hogy a nem 

magyar anyanyelvűek /akik magyarul a beiratáokor semmit sem 

tudtak/ 2-3 évi folytonos óvodába já ds után kivétel nélkül, 
a jobb f elf -ogásuak félannyi idő alatt is, mind megtanultak fo-
lyékonyan magyarul beszólni." /236/ A magjegyzés bizonyitja, 

hogy a magyar nyelv terjesztése az 1850-es években fokozato-

san kiterjedt a nemzetiségeklakta textiletekre is. Ez a  ten-

dencia a következő időszakban "még erőteljesebbé vált, sok vi- 

hart kavarva. A kötet cimoldalá áa egy lelkes, nyugalmazott á1- 

lapi iskolai r felfigyelő igazgató bejegyzése szerepel, 1944-ből .. 

A kézzel irott nacionalista izü, szöveg igy hangzik: "A könyv k. 
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olvasójának szíves figyelmébe ajánlom,, hogy ez az akkoriban 

bunyevác többségű város, már 100 évvel ezelőtt állitott ma- 

gyar óvodát." /237/ /XVII. sz. melléklet/ 

A 19. század végén megjelentetett tanulmányból azt is 

megismerhetjük, hogy a korabeli, óvodákban gyakran elemi isko- 

lai tanitók tanítottak, mert nem volt elegendő számu képzett 

óvó. Az óvodákban alkalmazott tanitók Ney Ferenc óvónőképzőjé-

ben  három hónapos kiképzésen vettek részt, /238/ Ez is bizo- 

nyitja, hogy az 1850-60-as években még mindig nagy volt a  ha-

tása az óvodákban az elemi iskolás módszereknek, tankönyvek-

nek. Az óvodákban tanitók változatlanul kisiskolás módszerek - 

kel dolgozták fel az anyagot. 
Kutatásaink során igen értékes korabeli dokumentumra 

bukkantunk, Berniske Erzsébet szarvasi vasdiplomás óvónő ha- 

gyatékából került elő egy 1856-b61 fe a n .- radt ' , kézzel irott 

füzet .. A 'címlapon ez olvasható: "Gyermek  a°  természetben, ir*► 

ta óvodák és elemi osztályok számára, Krajcsovics Pál óvó. 

Nyiregyházán, 1856.°i /239/ A 206ezoldalas, tartalomjegyzékkel 
ellátott kézirat utolsó lapján lévő bejegyzésből megtudjuk, 

hogy a szerző nyomtatásra készitette elő miivét.. Megjelenésé.. 

ről nem tudunk. /XVIII. sz. melléklet/ 

Krajesovics Pál óvó a korabeli gyakorlatnak megfelelően 

óvodákban és elemi iskolákban tanítóknak ajánlja az anyagot.  

Munkája előszavában  elmondja,  hogy' a kisdedóvás irodalma  na  

gyors gyér, ős ezért ugy véli, ezt gyarapitani hazafias kdte- 

lesség. . A bevezetőből megtudjuk, hogy:; "a természetrajz elő•- 

adásának vezérfonalául szolgálna" /240/ irása.. Azt irja, ösz-

szeállitása; "tartalmazza,, miként lehessen a 2-8 éves gyerme- 
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keket a természet különféleségével megismertetni; . ás azt 
le  legkönnyebben felfogatni. E munkácska semmi különöst ;  semmi 

u,jat nem mutat fel, csupán az.. emlő s állatokról és madarakról 
egyszerit fogalmakat és rímekben könnyen érthető tudnivalókat 
ad elő." /241/ ,A szerző leirja, bogy amennyiben ez a füzete 

nyomtatásban ,is, megjelenne, folytatná a beszélgetések anyagé- 
k feldolgozását, kiegészitené a növény és ásványvilággal. 

Megfogalmazza műve célját: "Gyujtani egy mécsecskét, a' gyer-
mekeknek minek fényénél.betekinthessenek a nagy mindenség báj 
tükrébe, tiz évi kiededekbeli.társalgáaom egyetlen törekvése 
ős czélja,". /242/ 

A.: tanverseket megelőző, sor a korabeli óvodapedagógia leg-

főbb elvét hangoztatja. 	hogy: "az óvoda nem tanoda." 

Természetesen az anyagban rimbeezedett ismeretek teljes egő0. 

szében meghazudtolják ezt a Wargha István és Ney, Ferenc,, által 
hangoztatott törekvést* 	 : 

Krajcsovics Pál óvó kéziratából megtudhatjuk, hogy .az 

1850-60-as as években az óvodában és az elemi ,iskola első, máeo!-
diik osztályában mi volt a társalgások anyaga :, milyen volt azok 

nyelvezete. 
A beszélgetések egy rimbe szedett -- negédes hangvéteiü -- 

"Bevezetés"-sel kezdődnek: Kezdő sarai igy szólnak. 
nUdv'öz légy te .jó fiacska! 

Te kis . okos ;állatocska, 
Üdvöz légy te  is jó lyánka ! 	 . . 

Ártatlan vagy mint bárányka." /243/ 
Krajcsovics Pál óvó tanüersik€i segitségével először megtani 

totta ' a gyermeknek  azt, bogy  mi az állat, az emlősök, az amber. 
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A következő témakörben a kaukázusi,. a mongol,,, .az amerikai 

"ember fajt" ismerteti meg. A későbbiekben minden rendszerezés 

nélkül hol az angol kutyáról, hol a bibliáról t  hol a bókáról, 

hol az egérről közöl . különböző ismereteket -.. 270 állatokról szó,= 

16 tanverset ir le füzetébe. Megnevezi az állatokat,, rimbe sze-

di külső jellemzőiket,- alakjukat . , sziniiket,, hazájukat,, fész-

küket,. szaporodásukat t  táplálkozásukat, hasznukat. A didakti-, 

cista versek nyelvi kifejező eszközei a korabeli felnőttes szó-

használatánál könnyedebbek,; , közelebb állnak a 3--8 éves gyerme-

kek szókészletéhez, , mint . korabeli , társai..: Ez jellemzi például 

a . Daru cimü verset is. 

' Már érkezik szürke daru; 

. Nem lesz már most havas boru, 

A szép tavasznak kezdetén, 

Örültink a jövetelén. 

Kurjongatva seregesen 

Vezér mellett s' seregletesen 

Jön Martius - s' Áprilisban 	 . 

Nyaral daru Magyar honban. 	 . 

A nős tény Csak kettőt tojik, 

A háznál könnyen megszokik; 	 .. 

Fiatalok ha ki kelendnek 

Já futóval versenyeznek." /244/ 

A magyar óvodapedagógia oktatási anyaga, metodikája, ne-

velési rendszere még az 1850-60-as években sem követett egy 

egységes rendszert, annak ellenére, hogy a kisdedávó képzőben 

végzett . hallgatók már sok helyen alkalmazták az óvodai gyakor-

latban az ott tanultakat. Nem születtek Wargha István, Varga 
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Péter, Karády Ignác Ney Ferenc művei mellett ujabb módszertani 

utasítások. Arra, hogy mi volt ebben a korszakban az anyanyelvi 

nevelés célja, melyek voltak-módszerei,, ' leginkább az elemi nép-

iskolákban használt segédkönyvekből, 'pedagógiai irásokból kő- . 

vetkezt ethetUink, annál is inkább, mert ezeket szerzőik igen 

gyakran - agy mint azt'Krajcsovicsnál is  Láttuk - óvodákban; és 

elemi iskolákban tanitóknak ajánlották. . 

1858-ban  jelent meg Wargha János módszertankőnyve a ta--

nitóképzők 'számára, amelyből megtudhatjuk, bogy'j az elemi isko-

lákban mi volt az anyanyelvi nevelés célja, melyek voltak tár-

gyai, módszerei.. A korabeli óvodákban j obbhi j án ismerhették ezt 

a forrásanyagot is. 	 ' 

Wargha Jánosa a Nagykőrösi evangélikus főgimnázium igaz-

gatója, Egyetemes ée elemi oktatástan cimmel} Pesten jelentette 

meg művét. A "tanmódszer, /methodica/" könyvében az elemi is-

kolai oktatástannal; azon belül á szemlélet- vagy nézlettani--

tással, az olvasás, irás és hazai nyelvtanitással is foglal-

kozik. 

Szerinte a "szemlélettanitás célja+ hogy ez által a lélek 

szemlélő tehetsége élesztessék, a gyermek figyelme minden tárgy 

iránt éber legyen, mindent mit érzékel, eszméletébe vegyen, a-

zokról magának összefoglalása által képzetet alkosson." /245/ 

A szemléletes tanitás szükségességét azért emeliki, mert az a 

beszédgyakorlással van összekötve és az.. olvasást is elősegiti. 

Ugyanakkor, mint mondja; "általában 'előzményül szolgál a szem- 

lélettanitás a hazai nyelvtanitásnak" . is. /246/ A következők. 

ben a szemlélettanitás fokait és a beszédgyakorlatok témáit je-

löli meg. Megállapitásai teljesen megegyeznek az előzőekben 
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Wargha János szerint: "A szemlélettanitás beszédgyakor- ' 

lattal is van összekötve, mert másként mi haszna volna a szem 

leletnek, ha a gyermek azt, amit szemlél, nem tudná elbeszél-

ni... Az első tanfolyamatban... nem szabad, nem lehet semmit 

tanítani, mit a  növendékek  elébe közvetlen szemléltetés végett 

nem tehetünk, mit neki közvetlen és természetben nem mutatha-

tunk föl." /247/ Pelhivja a figyelmet arra, hogy az első osz-

tályban a beszélgetés tárgya bármi lehet, ami a gyermeket kö- 

ri lveszi. Az év elején a tanitó a beszélgetés témájának megvá-
lasztásakor semmiféle rendszert ne kövessen., "hanem nevezze, 

neveztesse, és kérdezze, mi elébe akad,  pl.  0.16 0  kés, kulcs ,. 

gomb, bot, tégla, kő, virág,...sat.'" /248/ 

A továbbiakban azt javasolja, hogy később beszélgessenek 

a tanteremben található tárgyakról, azok számáról, színéről, 

alakjáról, nagyságáról, anyagáról, használatáról. Hasonlitsák 

össze ezeket a legszembetuinőbb tulajdonságaik alapján. Wargba 

János szerint a gyermekek igy a számolást gyakorolják és a ra-

gozásban is előrelépnek. Azt javasolja a tanítóknak, hogy ezek 

után ugyanugy beszélgessenek a gyermekekkel a taneszközökről, 

majd a tarvitákról és tanulókról. Az utóbbi témák feldolgozása--

kor szerinte lehetőség nyilik különböző erkölcsi fogalmak, vi-- 

selkedéei szabályok kialakítására is, amelyeket az időközönként 

elmondott elbeszélésekkel is el lehet mélyiteni. 

Módszertani elképzelései, a beszélgetések témaköreinek 

meghatározása hasonlit az angol óvodapedagógiai rendszerek kö-

zül Elisabeth Mayo pedagógiai gyakorlatához, beszélgetéseihez.  

Wargha János szerint. "tehát a korai nyelv tanitás is a 

szemlélettanításban gyökerezik, a az olvasás és irástanitásnak 
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lelke által nyer táplálékot..: ha ezt jól megalapitottuk, már 

azáltal a korai, nyeivtanitásból igen sokat végeztünk,... sőt 

elemi, háromosztályu népiskolákban... Bajátlag nyelvtant tani-

tani sem szükséges." /249/ ,Mindez azt mutatja, hogy az 1850 •• 

1860-•a® években az iskolai nyélvtanitás nem sokkal volt maga- 

sabb szintit a korabeli óvodák anyanyelvi nevelésénél. Az . oiva-- 

sástanitásban szintén a hangoztató olvasást alkalmazták, ugyan-

ugy mint,az óvodákban. 

Wargha János metodikájában az anyanyelvi nevelés módsze-

reinek és ténsköreinek meghatározásakor az 1850-es években 

már második kiadásban is megjelent, Bernhard GOTTLIEB DENZEL 

könyvének elveit követi, ugyanugy, mint a Iorabeli óvodai gyy-

korlat. 

Denzel német pedagógus Pestalozzi észmáit követve írta 

meg: Vézérkönyv a szemlélő oktatásra kérdésekben . és feleletek-

ben mely szerint a'hövendékek a m4ndennapi élethez tartozó tár-

gyakkal közelebbről megismertetnek, zsenge elméjökben ; a . ké9ze--

lő és gondolkozó tehetség észrevétetik ős ezivökbe a keresi- .. 

tényi főerények első magvai oltatnak ormi miivét, amelyet olva-

só és oktatókönyvnek szánt kis gyermekék és különösen . kisdedó-

vó intézetek számára. 

Denzel hatása az óvodai ős elemi iskolai beszéd és érte- .. 

lemgyakorlatokban már könyve első magyar nyelvű kiadása, 1846 . 

óta kimutatható. A beszéd ős értelemgyakorlatokat ő tette  Un-

0.16 tárggyá az  elemi iskolai tanitásban is, /250/ 

Könyvében azt hangoztatja ., hogy a szemléltető oktatás le- 

gyen alapja mindenféle tanításnak. A szemléltető oktatás által 

a gyermekek szívére is kíván hatni, ezért a beszédgyakorlatok 

közé erkölcsi elbeszéléseket is beilleszt. A moralizáló hang- 
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vétel az uralkodó müvében.- 

Denzel alkotását a "a' magyar kiadó" ajánlja az olvasók.-  

nak, mert ugy látja, hogy a kiadványban:. "az előadandö tárgyak  

ollyképen fejtegethetnék a' tanulók előtt .,, hogy azok a' fogal-

mak első eredetére, összefüggésére és egymásbeli kifejtésére  

sztintelen figyelmeztetnek:" /251/ A bevezetőből megtudjuk,, hogy  

hogyan épig: fel beszélgetőseit, milyen gondolkodási mUve)etek  

fejlesztésére törekszik, milyen módszerekkel dolgozza fel az  

anyagot.: A kiadó szerint a kiadvány:. "czélja:• az élet minden-

napi szükségességeihez tartozó tárgyak leiráse,. jegyeik elszám-

lálása, használtatásuk ős egymássali összehasonlitásuk által a''  

gyermekekben a'} figyelmességet ős vizsgálatot ébreszteni,; el-

méjíket foglalkoztatni,;. őket általában a'` dolgok helyes felfo-  

gására szoktatni és igy képzelő és itélő tehetségöket kifej,  

teni; égyszersmind pedig  a'  hol alkalom adódik a' vallás és er•-  

kölesiség eső magvait szivökbe hinteni." /252/ Denzel kílönt  

sen a kisdedóvó intéseteknek ajánlja könyvét azért, • hogy az  

utmutatásul szolgáljon a gyermekek beszédtanitásához.. Felhiv  

ja az  övók figyelmét,, hogy a beszédgyakorlatokból a gyermekek  

életkori sajátosságainak ,szókincsének megfelelően válassza-  

nak anyagot .: 	 . 

Denzel vezérkönyvében a beszélgetés foglalkozások veze-

tésének módszereit is meghatározza .. E szerint; "a tárgyak ugy  

adatnak elő, hogy a' tanitó egy rövid bevezetéssel figyelmez- 

teti kis hallgatóit a+ megfejtendőkrg,, azután ügyes fordulatok  

ős kérdések által előkésziti a' czélszerü feleleteket, mellye ~ 

ket hol maga ád, hol a' tanulókkal. mondat," /253/  

A szemléltető oktatást szolgáló kézikönyv anyagát,  téma 

körét paragrafusokra osztja: Ezeken belül jelöli meg mindazo»  
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kat a  tárgyakat,  jelenségeket, amelyekről az adott fejezetben  

beszélgetni kell a gyermekékkel, 	 . 

A beszélgetések során az angol Browntói, Elisabeth Mayo-

tól ismert sorrendet követte.  

A beszélgetésekkor a gyermekek először megvizsgálták a  

szemlélt tárgy vagy tárgyak hasznát, szinét, külső alakját, ős  

egyes részeit, anyagát. Ezt a tárgyak összehasonlitása követte.  

Először a tárgyak közös jegyeit, hasonlóságát emelték ki vi  majd  

rátértek a megkülönböztető jegyekre. Ezután . a tanitó a tanul ►  

takat összefoglalta. Levonta a tárgyakhoz kapcsolódó szabályt,  

meghatározta az uj szó fogalmát, majd a számonkérés követke-

zett kérdés-felelet formájában.  

A gyermekek teljesen passziv résztvevői  a beszélgetések--  

nek, Denzel kérdései nem kényszeritették a gyermekeket gondol--  

kodásra, belső aktivitásra .. 

A beszélgetések során sokat szemléltetett, a képeket is  

felhasználta, elvétve cselekedtette a gyermekeket is. A magol-

tatás, utánmondás volt az uralkodó módszere. Vannak  olyan anyag-

részek is a könyvben, amelyekben a gyermekekkel egy fogalom  

meghatározást nyolcszor is elismételtet.. Az uj anyagót az elő-

ző anyagrészek ismétlésével kezdi minden alkalommal. Néha a  

nyelvtani szabályokat a ragozást is gyakoroltatja. Leggyak-

rabban előforduló kérdései; mi ez?, miből van?, mi készül még  

igy? mivel? ° A direkt közig módszert követi, van olyan beszéli'-  

getés, ahol a gyermekekhez csak három ;  kérést intéz. 	 . 

Derezel könyvének anyaga maximalista. Az oskola cimü feje-

zetből megtudjuk, hogy olvasni, inni és számolni is tanultak  

az óvodások, az olvasótáblákat is alkalmazták, ugyanugy mint.. 

az első angol óvodákban. Denzel a monitorokat is igénybe ve. .. 
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szi., tanusitja ezt a következő mondat: "Minden olvasótáblánál 

egy-egy, segédtanitb áll." /254/ 	 . 	. .. 
Denzel beszélgetési gyakorlatainak téraekörei:. a tanterem 

és tárgyai, az . isk.ula, az emberi test, a családi viszonyok *  a.  

szülői Wiz, a város ős falu,  a kert, szántóföldek., ermók, he-

Welt,  égitestek, évszakok-rtapszakok,, a természet általában; az 

ember és az isten. 

Az oskola citnix paragrafuson belül tárgyalja. a látás, hal-

lás, "szólás" jellemzőit. A beszéd szerepét az ember életében 

a következő beszélaetessel kivánja a  gyermekeknek  megvilágita- 

ni. "Én most beszélek veletek, én kérdezlek titeket, s, ti fe-

leltek 

 

 nekem.. Ez mind azért történik, hogy valamit tanuljatok.  

Ha tehát bes .zélni  nem tudnátok*  ismét mit sem tanulnátok. Ti . 

itt , olvasna. is . tanultok. tn elctökbe ruondoa a hangokat; . ti a- 

zokat mutogatjátok, olvasni  sem  tudhatnátok. Lám az eb nem tud 

olvasni, de beszélni sem tudd Ha beszélhetne, bizonyosan olvas-

ni is tudna,, tehát: .Jó, bogy beszélhetünk, mert ha azt nem tud- 

nók,, oskolában mit, sem tanulnánk« /Ismétlés 1-3 x/ Ha  az ab ,be 

szélhetne ugyan,, do egyébiránt oflyan maradna, . a' mil/yen; az 

irásra még nem lenne alkalmatos.  Ugy van-e? Miért? Mert pennát 

és iróvesszőt nem tarthatna. Mi kezűnkbe vehetjük a pennát. Ha 

kezünk nem volna,, nem irhatnánk. /Utánmondott Y" /255/ . 

A beszélgetés az ok-okozati összefüggéseket egészen nai- 

van igyekszik feltárni, a következtetések a lényeges jegyeket 

nélkülözik. 
Denzel beszéd és értelemgyakorlatai komoly hatást gyako- 

roltak a magyar óvodapedagógiában. A századfordulóig . fenn a-= 

radtak alkalmazott módszerei. 

A beszélgetések témakörei*  azok  sorrendje  még napjaink 
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óvodai környezetiemereti foglalkozásainak anyagában i s  : kimutat-  
ható. A gyexsmekek gondolkodásának;, beezédkészaégének,  nyelv  
használatának fejlesztését  Denzel segédkönyvének anyaga . nem  

szolgálta minden esetben megnyugtatőan,, meat  módszerei  között   

a közlő módszer és az utánmöndatás Volt a :dőntő,: a gyermekeket  

aligalig engedte önállóan és folyamatosan. beszélni A ezet-  .. 

lél.t,etése .el .egybekapcsolt szókincsbóvités előremutató pedagrx-  

giai gyakorlata volt,, de a gyermeki tevékenység* cselekedte-  

tée szerepét a gyexmekek`bee "zédfejlesztésében nem ismerte fel.  

A korabeli  elemi iskolai oktatás s `egéd;yönyvei között  

denképpen meg , ke].l emlitenUnk Palfy Józsefnek. a soproni evan  
gélikus .  tanitriképz® igazgatójának Utasitás az evangélikus nép~: 
iekolatanitók számára *  Pest en 1860-ban .megjelent kiisarvét40 .  mi►--,  
vébői a 19. századi magyar  óvodákban alkalmazott módszerekről'  
is t  áj ékozódhat :.u.nk. /gIX. számu . mellékl  et/. ' 

Kiadványa ' Előszavában  .elmond  j  a,. hogy 'saját egyéni gyakor-

lati  tapasztalatai á lapján állittatta össze az utasitás peda-

gógiai nézeteit .. Pelhivja tanitó . társai figyelmét* hogy: 
 It ha 

 

valaki . jobbakat 'és alkalmazhatóbbakat á11ií Eel*  én ezivesexz . 

hátralépek." /256J  

Müvének 'három részében a népiskolai oktatás és nevelés  
kérdéseivel ~foglalkozik.,  

Pálfy József könyvének .Az oktatás vezérelvei 	fejeze- 

tében a fokozatosság*   a szemléletesség elvét emeli k3.* Az ok-

tatás módjai fejezetben részletesen szól a "szemléltető"... az  .. 

"utánmondatá", az . "elbeszélő" és a "kérdezgető tanmődról:A ,   

szerinte: "a szemléltető  tanmód abban áll,: hogy a tanitó a  

gyermekeknek valamit felmutat, s azt vel.ök minden részleté-  . 

ben megvizsgáltatja s megnevezteti. Ez á legegyezérUbb: .:,módja  
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a gyenge gyermekek oktatásának," /257/ .  

Az utánmondató tarmódot 'a legkisebb gyermekeknek ajánlja,  

akik még nem tudnak olvasni, és a "fontos igazságokat" igy vé-

sik emlékezetükbe. 'A kérdezgető fanmód segitségével 'a tanitö  

"magával 'a gyermekkel találtatja ki a szükséges ° felvilágosi  

tátit az előadandó tárgyra." /258/ A helyes kérdésfeltevés mód-

jait is részletesen tárgyalja.  

"Á nézlet és beszédbeni gyakorlás" cimü fejezetből is sok  ' 

olyan megállapitást emelhetünk ki, 'amelyek ebben az időszakbán  

az óvodákban is honosak voltak, és amelyekről már Denzel müvé ~ 

ben is 'olvashattunk. Pálfy lényegesnek találja, hogy a gyerme-

ket először: "a nézletben és beszédben kell minél alaposabban  

gyakorolni," majd "mindenekelőtt a gyermek környezetében lévő  

tárgyakra kell figyelmét irányozni, azokat vele a természetben  

szemléltetni, s megneveztetni ., azután át lehet menni távolabbi  

tárgyakra. '" /259/ A továbbiakban a képszemléltetést ajánlja,  

majd az elemzési szempontokat sorolja fel, amelyek a fogalom  

kialakitását'segitik. Ugyanugy, mint Denzelit a szemlélt tárgy  

alakját, színét; számát, eredetét, rendeltetését ,  vizsgálják a  

gyermekek.  

A szivképzésre is gondol, az erkölcsi elbeszélések mel,-  

lett azonban a'veraeket is javasolja erre a célra.  

.'elhivja a 'tanitók figyelmét 'arra, hogy: "kezdetben mind--  

járt tisztán, s'helyesen mondják ki minden szemlélt tárgy ne-

vét, mert ' ha eleinte eltörjük a hibás kiejtést, azután nehéz  

lesz a gyermekeket attól leszoktatni," /260/ Pedagógiai elvei  

között egyik igen korszerit gondolata ez.  

Az 1850-60-as években az óvodai oktatást segitő módszer-

tani kézikönyvek, óvónőképzős módszertanok még nem jelentek  
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íme ;. Az óvodákban tanitók tehát továbbra is felhasználták az 

anyanyelvi nevelésben az elemi iskolákban ismert pedagógiai 3 - 

rodalmat. /261/ 

Az abszolutizmus korában a magyar óvodai neveléstigy alig 

lépett előre. A kisdedóvó intézetek: magukra hagyatva valódi 

iskolákká vál:w. 

1857-ben Jlrvay József a Tisza mellékén 616 pedagógus tan-- 

tervet készitett, amelyben  a kisdedóvókra is figyelemmel volt, 

de különösebben ez sem éreztette hatását a gyakorlatban. /262/ 

: ey Ferenc igyekezett a hanyatlásnak indult ügyet felka-

rolni, de fáradozása hiábavaló volt, ezért a Terjesztő EgyesU 

let 1861. évi november 30-i közgyillésén lemondott. A közgyii-

lés ezután: "Rey Ferenc igazgató helyére Raposh József székes-

fehérvári okleveles évét, és már akkor irodalmilag is ismere-

tes pedagógust választotta." /263/ 

RAP©á Józsefet Peres  Sándor a régi magyar iskola utolsó 

tagjának tekinti, . aki egészen idős korában végezte el a kép- 

zőt, majd  1860-ban,  Székesfehérváron megnyitotta óvodáját a sa-

ját házában, és 1862 januárjától elfoglalta a  pesti  óvékápző 

ben az igazgatói széket. 

Rapoe . József hamar összeütkázésbe került a Terjesztő E-

gyesület vezetőségével, különösen bátor szókimondását, merész 

ujitó gondolatait fogadták ellenszenvesen. Rapes igazgatóként 

is lelkesedett a magyar kisdedóvás ügyéért, mint pedagógus a 

reformok embere volt, mint igazgató a lázas tevékenységé. Szó-

kimondását, írásainak, elképzeléseinek kritikusságát jól jel-

lemzik következő  szavai, melyek egy közgyűlésen hangzottak el 

annak kapcsán, hogy külföldi pedagógusokat akart meghivni, ' egy 

óvodai ünnepségre., azért: "hadd lássa a világ, hogy a magfarok 
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nem egyedül politikai banketteken, hanem a legjobbat békésen 

és biztosan eszközlő köznevelés érdekében rendezett szivélyes 

ebéden i® tudnak testvériesülni, s a szellemerkölcsi közfelne-

mesedésért hevülve, toasztozni!" /264/ 

Rapos ujitásai egyrészt szervezeti kérdésekre, másrészt 

az óvoda tartalmi életére vonatkoztak. Tanácskozásra hívta ösz- 

sze a kisdedóvókat, szülői értekezleteket tartott, a bölcső-

déket, óvodákat, lelencházakat egy szervezetben akarta egysé- 

gesiteni. Az általa "alapneveldéknek" nevezett kisdedóvókban 

nem csak óvó vagy csak tanitó intézetet látott, hanem nevelé-

si intézményeknek tekintette azokat. 

A kisdednevelés célját a Nőtlenség clmü első írásában fo-
galmazta meg. Eszerint az óvodai nevelés célja: "...jellemkép-

zést alapitani, jelesül pedig a kisdedeket a köztételtől el. 

tartóztatni, testi, lelki veszélytől megóvni, folyvást fog- 

lalkoztatni, rendre, tisztaságra, illedelemre szoktatni, az 

Isten, szülők és embertársak szeretetének megérdemlésére buz- 
ditani, helyes gondolkodásra s tiszta, szabatos beszédre ka-

patni, szóval sikeres iskolázásra előkésziteni." /313/ 

Uj nevelési cél meghatározásában a beszédnevelős kieme-

lése és az óvoda iskolaelőkészitő szerepének hangsulyozása. 

Rapos az óvodai és az óvónőképző intézeti oktatás és ne«► 

velés tartalmában, módszereiben valójtában elődjei nyomdokain 

haladt, de bizonyos ujitásai ezen a területen is születtek. 

A már emlitett Nőtlenség irásából tudhatjuk, hogy szé-

kesfehérvári óvodájában a gyermekek "magyarul és németül be-

tlizni, olvasni, elemezni, kátézni, bibliázni, irni ős számol-

ni, ezen tul kötni, varrni, horgolni tanultak." /266/ Szerin- 

te az óvodai oktatásnak játékosnak kell lennie. Az anyanyelvi 
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nevelést pedagógiájában a "tanulságosan gyermekies párbeszéd, 

tanulás betűjáték olvasás néiküil, cirkálgatás ixs és 

rajzolás né lkUl" /267/ szolgálja. 

Az 1862/63. évi Igazgatói jelentésében hangoztatja, hogy 

az óvodában "nincs tanulásnak .helye, mert ez nem iskola, ha-

nem óvoda." /268/ 	. 

Rapes ismerte és alkalmazta Wirth és Prőbel módszereit  . a 
kisdedóvó képző intézet mintaóvodájában. Meghonositotta Prőbel 
módszerére jellemző munkaszerű foglalkoztatási eszközöket. Kis-

dedóvó intézetében elmefejtő-, szám- és -időgépeket szerkesz- 

tett, kieérletet tett a gyermekek korében az általa feltalált ., 

egyszerisitett betűk használatára. 

Draskovits Pál: A magyar kisdednevelés és.kisdedóvónőkép-
zés története és jelen állapota cimű, 1940-ben megjelent művé- 

ben a következőket irja Ragos József elmefejtő gépérőin "Rapos 

József 1862-től 64-ig olyan gépeket szerkesztett, amely a szá- 

molás gyakorlására, természeti tárgyak ős képek összehasonlit , b 

ismertetésére,, mondatok szerkesztésére, olvastatásra, . irásra 

alkalmas volt." /269/ 

Az ugynevezett betdl.apickákat is alkalmazta Rapes. Ezek 

olyan vékony . falapocskák, melyeken festett betűk voltak, 1862- . 

ben egyszerűeitette ezeket, de ujitását azzal a megjegyzéssel 
utasította el a Terjesztő Egyesület, hogy forduljon kérősével 

az akadémiához .. /270/ A betUlapickák modernizálásáról a követ-

kezőket irja: "Az elkopott és fogyott bÖtü-lapirkák helyett 

ujak, célszerűbbek, rövidebb nyelvűek, a betű-tartályok he- 

lyettszéles párkánnyal ellátott csinos tartályok •helyeztet-

tek a csoportszobákba." /271/ 
Rapos: Köz és alapnevelésiigy multja és jelene hazánkban 
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1868-ban megjelent könyvében elmondja, hogy a pesti példányó 
vodában a "palatáblák,, palavesszők és szivacsok jelentékeny 

mennyiségben használtatnak,," /272/ ami jól bizonyitja, hogy .a 

gyermekek még imai is tanultak,;: 	 . 

A gyermekek anyanyelvi neveléséhez a kor gyermekirodalmár 

ban igen termékeny ivónak,, Kohányi.Sámuelnek Nyelv és elme-
gyakorlatok cimü müvét ajánlja, amely 1864-ben jelent meg «. 

A gyermekek beszédfejlesztésével kapcsolatosan teljesen  
uj szerűek a szerinte "közlő erőnek" nevezett szervek megóvásá- 

ra javasolt érzék és hangadási gyakorlatok.: Ezek segitségóvel 
a "kiható közlés szereinek", valójában a beszéd szerveinek 

edzését kívánta elérni. A tüdő,  a'  légzés fejlesztésére javasol- 

ta a fuvdcsövet,, a toll, papirfujást, ami nagyon kraladó uji- 

tósa .  volt., Napjainkban is rendszeresebben és tervszerUbben 

kellene a beszélőszervi és a légzésgyakorlatokat alkalmazni 

az óvodában Ennek  szükségességét egyre inkább felismerik a 

játékos fejlesztés rövid időn belül kötelezővé válik ujra az 

óvodában. 	 . 

A gyermekek anyanyelvi nevelésével kapcsolatos kérdések-

ről a korabeli tapasztalati lélektan elnevezése alapján az 

értő-,.érző.. és akaró erő elemzésekor is szál művében. 'Szerin 

te az értő erőnek nagy  szerepe van a gondolkodás és a nyelv 

együttes• fejlesztésében. Az értő erőn belül a képzelő tehet-

séget és a beszédet reális elbeszélésekkel kivánja formálni. ' 

Rapos emlitett művében a •pesti példány óvoda heti,' napi-

rendjét is  közli. '/ X. sz. ; melléklet/ A hetirendből megtud- 

juk, ,  hogy szerdán délelőtt nyelvtani ismeretek elemei is sze-

repelnek egy foglalkozáson, :amelyen a gyermekek a palatáblá- 

jakkal a kézben vesznek részt. . 



-134 . 

Minden nap, délelőtt és délután is mindhárom . koresoport-  

ban is volt /az ő elnevezése szerint osztályokban/.társalgás.  

A társalgás foglalkozást minden esetben a névsor, felolva-

sása és a jelenlévők beírása előzte meg. A társalgások  

tésével kapcsolatosan utmutatásokat. is ad, Denz.elhez, . Pálfy dó--

zeefhez hasonlóan szerinte is minden beszélgetésnek szorosa n . 

kell kapcsolódnia egymáshoz, ezért a foglalkozásoknak az előző  

anyag felelevenitésével kell kezdődni: Ezután az uj anyag  fel- 

dolgozása következik kérdés-felelet  .formájában *  maid  az uj &--

nyag "egybefoglalót' ismótlésére kerül sor;  ,A napi; két társat.  

gáson kell ezeket a didaktikai ,mozzanatokat. megvalósitania.  a 

tanitónak.Az egyes szakaszok.kvzött, - mint az a napirendből : 

jól látható a gyermekek játszottak, énekeltek ;  aludtak:,: tor~ 

násztati, 	 . 

Rapes .órarendjében a délutáni társalgás, télen 1 órával .  e-  

lőbb kezdődött ;, mint ősszel és tavasszal... Arra vonatkozóan is  

utasitásokat ad, hogy jó időben minden foglalkozást ' az udvaron  

kell tartani,. ,de a társalgást minden esetben a tanteremben.  

A társalgások témakdrére, anyagára egyedül a kisdedóvó -

képző intézet tantárgyai alapján kávetkeztethetünk, Azt vi-- .  

szont megismerhet jük Ra,pos könyvéből,, hogy.. "a hőt második fe.  

lében ismétlés alá kerülő tárgyai 'a társalgásnak részint be-  

szélyek;, ,részint alkalmazások alakjában rejtegettetnek,". /273/  

Az őrtő,-érző,-akaró erő. fejlesztése szempontjrból jelentősnek  

tartja a nyelvtehetséget, az érzelmi, az .erkölcsi nevelést  

szolgáló gyermekirodalmi alkotásokat; különösen a verseket„  E- 

zek jelentőségére hivja fel a szülők figyelmét is. A Tanodai  -, 

Lapok 1864.. évi 7, számában elmondja, hogy Kohányi Sámuel és..  

Horkai Antal gyermekverseit: "a szülők óhajtott sikerrel hasz- 
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nálhatják az óvodába járó kisdedeikkel való beszélgetésre néz-

ve, hogy ez mind hasonlóbb legyen az óvodákban gyakoroltatni 

szokott beszéd és értelemfejlesztéshez." /2?4/ 

Rapes az anyanyelvi neveléshez ajánlja ..azokat a . verseket: 

"amelyek minél egyszerűbbek, gyermekdedek, értelmesek, a dajka- .  

szerű beszéd alakot kizáróak,, jól rühezők, a napirenden lévő 

foglalkozásokra és érzelemnemesitésre irányulók, rövidek, köny-

nyU hanglejtésűek, pattogós élénk ritmusuak"./275/ Fenti sorai 

igen ujszeriiek az óvodai anyanyelvi nevelés történetében. Ezen 

törekvéseinek hatására válnak. majd a .gy€ ►ekiroda?mi alkotások 

is - a társalgás mellett  4. a beszédfejlesztés lényeges .eszköze-  

ivé, kiszoritva a kimondottan, erkölcsnevelő, moralizáló elbe- ► 

széléseket az óvodából. 	 . 

A magyar nyelv terjesztését fontosnak tartotta Rapes. Ezt 

igazolja következő gyakorlata is: "Beiratásnál az idegen nyel-

vű gyermek mindkét neve, a megkérdezett szülök beleegyezése e-

setén egyazerüen magyarra.fordittatik; a'fölösleges vagy ille- 

téktelen böttiktől mindenesetre nyelvtanilag megtieztittatik."/276/ 

Rapos József az 1865 május 18-án tartott Terjesztő Egyesűn- 

Jeti. közgyUlésen elfogadtatta a pesti óvónőképző uj szabályza-
tát, amely az előző szabályzathoz viszonyitva sok ujat tartal-

mazott . . Tulságosan engedékeny azonban abban, hogy előképzett-
ség tekintetében megelégszik "az olvasás, írás, számvetés és a 

magyar nyelvnek meglehetős tudásával;" /277/ ,. ami Wargha Ist-

ván, Bey Ferenc gyakorlatához viszonyitva visszalépést jelent. 

Az uj szabályzat értelmében az óvónőképzőben a képzési , idő 

egy év. A hallgatók az elméleti órákon nyáron reggel 6-tól fél 

8-ig, télen fél 6-tót 6-ig vesznek részt. A hallgatók az első 

félévben az óvodás gyermekekkel folytatott társalgást, annak . 
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anyagát, módszereit saj átit j ák . el mindhárom korcsoportra vonat-

koztatva. 	 . 

Az órarend alapján csütörtökön a beszéd, vers és énektani- 

tás módszereit, pénteken a rajz, irás, olvasás .elemeinek tana- 

tását gyakorolják. Szombaton megismerkednek a , "szavairpánykák!, 

versek; énekek, , mesék,  találós kérdések megválasztásának . €e a1-► 

kalmazásának elveivel..Nagyon előremutató, hogy .az, életkornak .. 

megfelelő irodalmi  anyag k3választásának lényeges követelménye-

ire  is ,megtanitotta . a hallgatókat. . 
A Repos által vezetett óvónőképzőben a második félévben . 

tanulták a nevelés- és oktatástant,: a, lélektant, és összefog- .. 

lalták. ,az, első félévben tanult módszertani ismereteket: A . hall- 

gatók az első félévben .: tanári felkészités alapján, a  második 

félévben önállóan vezettek foglalkozásokat reggel . 7 órától 1/2 

A kisdedóvó-képző intézet tanulóival megismertette , Fropbel 

mUveit és a .korabeli dv odapedagóg iai. irodalmat Le .  

A gyermekek . anyanyelvi .nevelését szolgáló, .általa ,heve 

zetett óvodai ttnnepélyek vezetésére is . felkészitette ..hallga- . .. 

tóit. Peres . Sándor.. A magyar kisdednevelés irodalma cimU köny -- 

vében közli a  pesti  mintaóvoda . 1862. évi karácsonyi ünnepélyé. 

nek a műsorát amelynek gerincét a gyermekek párbeszédére épU-

lő bethiehemes játék jelentette. /278/ 
Mint látni fogjuk a magyar óvodai nevelés történetében az 

elkövetkezendő évtizedekben jelentős szerepe t . kapnak majd a, 

magyar nyelv erőszakos terjesztése szempontjából az ilyen . jel- 

legű óvodai. rendezvények. 
Az óvodai ünnepélyek napjainkban is. tükrözik a gyermekek 

irodalomszeretetét, kifejező és beszédkészségének fej lettsé- 



-- 137 

gét./275/ 	
'. 

após József óvodapedagógiai munkássása jelentős volt a 

magyar kisdedóvás fejlődéstörténetében. Irodalmi munkásságé és 
gyakorlati tevékenisége - annak 'ellenére, hogy uj rendszert 

nem alkotott nagy hatással volt az ' óvodai oktatás-nevelős to-
vábbi álskáláséra, többek között az anyanyelvi nevelés céljá 
nak„ tárgyainak, módszereinek, eszközeinek konkretizálódására. 

Témánktól függetlenül megemlitjük , hogy lápos József volt 
az, aki Drunézvik Teréz márványszobrát közadakozásból elkészit- 
tette. A szobrot ünnepélyes kéreték között 1868-ban  a Nemzeti 
Muzeumban helyezték el, majd a pesti Valeró utcai óvónőképzőbe 
kerüilt 1  /280/ Jelenleg a Szarvasi óvónőképző Intézetben emlé-
kezteti a jövő óvónőjelöltjeit a példamutató helytállásra, 

gyermekszeretetre. . 	 ' 

5. 
Az anyanyelvi nevelés előtérbe kerülésé a ;tagvar  kisdedóvós 

u'l ebb fellendülésének  korában 

/1867-1891/ 
Az abszolltizmus nehéz évéiben megindultak azok a nemesi moz-

galmak, melyek -Deák Ferenc vezetésével - az októberi diploma 

és a nevezetes liusvéti cikk - megjelenése után - a  kiegyezés-

hez vezettek. Sü.is6 és belső, társadalmi és politikai okai vol- 

tak annak, hogy az 1867. évi kiegyezés értelmében létrejött az 

osztrákrmagyar monarchia. A kiegyezés valójában ' a magyar nemesi 

arisztokrácia és a bécsi udvar érdekszövetsége volt,  amely  a 

nemzetiségek teljes beolvasztására is irányult '. A kiegyezés 

minden ellentmondásosságé' ellenére elősegitette hazánk kapita. 

lista fejlődését .*  és viszonylag kedvezőbb feltételeket terem-

tett az iskolaügy ®s az óvodai nevelés további fejlődéséhez. 
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A kiegyezés utáni években a Terjesztő Egyesület életét 

belső harcok jellemezték, amelyekre a Rapos Józseffel folyta-

tott viták nyomták rá bélyegüket. 	.. . 

Rapost a . Terjesztő .Egyesület 1869-i, közgyülésén felmen-

tették hivatalából., Utódjául Szabó Endrét, ' majd igen rövid idő 

után, 1871-ben Szerdahelyi Adolfot nevezték ki igazgatónak, .a 

pesti óvóképzőbe. 

A Kisdedóvá Intézeteket Magyarországban Terjesztő EgyesU 

let hivatását betöltötte, a következő időszakban nem tudta kel- 

lően kezében tartani a szétforgácsolódott kisdedóvás 'ügyét ! /281/ 

1873 január 26-án az óvodaügy még mindig lelkes pártfo-

gói taggyűlést hivtak össze a , pesti megyeháza nagytermében, a---

hol. °..-Szathmáry Károly, az 6vodaigy hive a következőképpen in 

dokolta programbeszédében az uj egyesület megalakulásának szük-

ségességét: "Tudom én, hogy ellenvetések nagy számmal fognak 

itt felmerülni,.. Megint egy uj egylet? Miért ez? Vagy nincs -e 

épen e szélre egy terjesztő egyesület?,.. De én a kérdésekre 

egészen őszintén azt felelem; hogy igenis, szükség van egy uj 

egyesületre, mely a haza kisdedei közös , ügyét felkarolja,. . .. . 

épen a, mostan szédelgős korszakban, többé Vizem ily lassu hala- 

dásra, hanem elevenségre van. szükség." /282/ 

Az 1873, február 4-én megtartott választmányi gyűlésen meg-

alakult az_ Országos Magyar Kisdedvédő Egyesület. 

A Terjesztő Egyesület továbbra is müködött, étért aktuá-

lissá vált a két társulat egyesülése. "Az eszme teljesen meg- 

érett és az a meggyőződés, hogy az egyesülés csak jót eredmé-

nyezhet, mindkét egyesületben határozott érvényre emelke- 

dett" /283/ olvashatjuk , a Kisdedvédő Egyesület 1873/74-i év-:. 

könyvében. A ké‚zervezet egyesitése redményeképpen 1874 -ben . 
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megalakult az Országos Kisdedóvó dedóvó EgyesUlet, melynek  elnöke Ti-

sza  Kálmánná és tiL :finyi József lett. 

Az Országos Kisdedóvó EgyesUlet létrehozásával lényegében 

egy kézbe került az óvodai nevelés és az  ország óvodáinak irás. 

nyitása. 

1874-tőt kezdődően mindenütt az országban sorra nyiltak 

meg 'ujabb óvodák: A Békés 14gyei Levéltár óvodákra vonatkozó i. 

tattári dokumentumaiból megtudhatjuk, hogy Szarvason szinte az 

elsők között alakult meg 'a "kisdedővő egylet'*, melynek alapsza-

bálya már 1876-ban elkészült. Békés megyében 1800 szeptember 

13-án rendelte el a vármegyei közgyűlés "Községi Népnevelési 

Egyesületek** szervezését, melyeknek célja a magyar nyelv ter,- 

j esztése volt a nemzetiségiek lakta területeken. A Községi liép- . 

nevelési Egyesületek müködését szabályozó irat 12. pontjaként 

olvashatjuk ., hogy feladata a kisdedóvónak a "magyar nyelv ter-

j estése idegen 'ajkuak között." /284/ 'A magyar nyelv terjeszté-

sének komoly hagyományai voltak Békés megyében, mint az a gyu-

lai levéltár irattári anyagából is kiderül. far 1832--ben  el-

rendelték, hogy az irást, olvsssást4 számvetést, imádságokat . óe 

vallásos dolgokat csak magyarul  tanitsú k. A vármegye közgyülé 

sén megszavazták; hogy a magyarul  tanítókat évenként jutalmaz. 

ni kell .  Eelsszólitották a földesurakat, hogy "erre a hazafias 

célra tehetségökhöz képest adakozzanak." /285/ 

A kiegyezés után ismételten előtérbe került a kisdedóvás 

törvényes rendezésének kérdése. Báró Eötvös József második mi-

nisztersége idején, 1868-ban legfőbb f eladatán  k  tekintette a 
népiskolai törvény megalkotását. Törvényjavaslatában a kisded-

óvás ügye is szerepelt. Szerinte az óvodák szervesen illeszked-

nek a népoktatási tanintézetek rendszerébe. Az óvodákkal. rész 
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letesen a javaslat IT fejezet t ének 25-34-ig terjedő paragrafu-

sai foglalkoznak. E szerint az óvodai tantárgyak sorában még 
mindig ott találjuk az olvasás tanítás igényét, ' vagyis a ja- 

vaslat is helyt ad  a  szorosan vett iskolai j ellegu oktatásnak. 

Az 1868. évf. XXXVIII ., törvényből azonban mindez kimaradt és az 

1870-es ,kisdedóvókról szőlő törvényjavaslat sem emelkedett trix 

vényerőre. /286/ 

1868, évi XXXVTTI törvénycikk a népiskólai közoktatás 

tárgyában cimme3. 1869-ben jelent meg a miniszteri utasitásokat 

és tanterveket tartalmazó kiadvány. Az elemi népiskolák I.   bsz- 

tályos tantervi anyagában az Anyanyelv 	tantárgy második 

pontjában a következőket olvashatjuk: "A2 anyanyelv tanitására 

minden tantárgyat fel kell ugyan használni, erre azonban kttlö- 

nőseri a beszéd- és értelemgyakorlatok, az irás,j olvasás és a . 

szorosabban vett .nyelvtan forditandók" ,/287/ 	 ... 

Az Utasitás szerint a beszéd és értelemgyakorlatok célja 

az elemi iskola I. osztályában; "hogy az 'iskolába járni kezdő 

kis gyermekek a tanulásra előkészitessenek és a logikai rend- 

ben való szabatos beszélésre szoktassanak." /288/ Amennyiben 

még a beszéd és értelemgyakorlatok feldolgozási módszereit is . 

felsoroljuk, teljes egészében az iskolai jellegű óvodai okta- 

tág képe :áll előttünk. Az óvodákban az oktatás tartalmát és az 

anyanyelvi nevelést a kiegyezés után 'még mindig az iskolai tan- . 

tárgyak ., áz iskolai módszerek jellemzik.  

Az óvodai nevelésben azonban Prőbel pedagógiai irányzata 

is elterjed a kiegyezés után. Különböző egyesületek alakultak, 

amelyeknek . célja Frőbel pedagógiájának magyarországi terjesz-

tése volt. A mozgalom akkor erősödött meg, amikor Ronge János, 

egy hazánkban tartózkodó német pap létrehozta az első magyar 
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 féle gyexmekkertet., A fővárosban keletkezett gyermekker-

tek német nyelvűek lévén, ,  nagy felháborodásé keltettek a haza- . 

fiakban;, 1872-ben a Budapesti Frőbel Nőegylet a több. Prőbel  

egyletet is egyesitve a Magyarországa. Központi Frőbel Nőegylet  

cimet vette fel., Az egyeflillésre komoly viták után került sor .,.  

amelyek elsődlegesen a  nyelvhasználat kérdésében voltak a  leg-

ádázabbak, 	 . 

A Frőbel egyletek 1872., évi összejövetelén keriilG sor a  

fuzióra de  a nyelvhasználat kérdésének eldöntésére., ,  amiről a  . 

jegyzőkönyvből értesülünk, Morlin Emil igy közli a történte-

ket: 	német nyelv volt az uralkodó s mivel Váradyné, az  el~- 

nöknő a magyar nyelv kizárólagos használata iránt tett indit-

ványát keresztül vinni nem tudta, a választmány s az egyesüle-

ti tagok egy jelentékeny részével a  Budapesti Frőbel nőegylet-

hoz csatlakozott... Magyarországi Központi Frőbel Nőegylet ci- 

met vette' fel az uj egyesUUlet és elfogadta a magyar nyelvei,"/289/  

Fróbel óvodapedagógiai rendszerének terjedését az tette le-  

hetővé hogy még,  mindig nem született meg egy egységes magyar  

óvodapedagógiai módszertan. 

Tárgyunk szempontjából jelentős a frőbelizmus egyik leglel-

kesebb hivőnek SZABÓ Endrének munkássága, aki 1865-ben óvói ok-

levelet szerzett, majd 1870-től 1871-ig a pesti óvónőképző igaz-  

gatója volt.  ' 
Óvodapedagógiai irásaiban Frőbel pedagógiai nézeteit te r,-

jesztette. Elő gyakorlatok az értelem fejlesztés körébe"l c . 

ve Debrecenben jelent meg 1870-ben. Szabó Endre könyvét kis-

dedóvodáknak, gyermekkerteknek, a népiskolák alsóbb  osztályai-  

nak ős családoknak .  ajánlja. /XXI. sz. melléklet/  

A könyv a társalgások anyagának. vezérkönyve. Fejtegetését  

a "Vezérhangokkal" kezdi. Ebben elmondja, hogy nem azoknak  ir- 
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ta művét, akik azt hiszik, hogy a gyermekkel csupán csak  3á  

tékszerekről, csemegékről lehet beszélgetni, és azoknak sem,  

akik ugy gondolják, hogy csak az iskolai tantárgyak segit sógé»  

vel lehet a gyermekek értelmét fejleszteni. Azoknak a nevelők-

nek, szülőknek ajánlja könyvét, akik "á  gyermek játékai, be.  

szélgetése, kérdezősködésében felismert lelki erőt méltányolni  

tudják...' kik bizonyára égnek a vágytól, tápot adni a kisdedek  

tevékenységének." /290/ 	 . 

Szabó Endre szerint a kisdedeknek nemcsak testi, hanem  

szellemi táplálékra is szükségűik van, ős az nem más mint az o-

kos beszéd. A továbbiakban felteszi a kérdést, hogy: "melyik  

az  okos beszéd, melylyel a kisded gyermek szellemét táplálni.  

kell?" /291/ ' Válasza előremutató. Szerinte kerülni kell a gyes+-  

mekekkel való üres csevegést' gügyögést; helyette "a gyermek-  

ben tiszteljük á leendő embert, tiszteljük a benne rejlő szel-

lemi erőt és beszéljünk vele ugy, mint értelemmel birő ember-

rel beszélni kell." /292/ Annak felismerése, hogy a gyermek  . . 

anyanyelvi nevelése nem töri el csak a tiszta, értelmes beszé.  

det, pszichológiai, pedagógiai szempontból is haladó gondolata.  

A továbbiakban elmondja, hogy a gyermekekkel ugy beszél-

get,  hogy azok megértsék. Elitéli azokat a könyveket, és azo-

kat a tamitókat, akik a béezéd és értelemgyakorlatok célját  

abban látják, hogy megismertessék a gyermekeket a tudományos .. 

fogalmakkal és, hogy tanulásra szoktassák; Mint mondja: "a ta-

nitási komolykodás címén mesébe burkoltan beszélnek a gyerme-  

keknek a száraz tudomány hangján,' egymásra halmozott tárgyak  

és fogalmakról, nem gondolva azzal, hogy a gyermeknek... ea  

játos vágyai vannak, hogy kedélye vig, csapongó, derült, hogy  

tehát hozzá intézett szavainkat az ő kedélyhangulatához kell  
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alkalmaznunk*" /293/ 

lelyeeen látja, hogy e gyere ek életkori sajátosságaihoz 

kell. alkalmazkodnia a  tararyagnak, ugyancsak a modern pedagógi-

ai elméleteket idézi az a felismerése is, hogy a gyermekek azt .. 

értik reg, . az köti Le őket, ami tárgyhoz és cselekvéshez, van . 

kötve. Harsányi István: Az . olvasóvá nevelés néhány kérdése c. 

tanulmányában igy ir a fentiek jelentőségéről a gyermekek be•• 

szédfej lődésébens '=A nevelésnek gondoskodnia kell arról, hogy 

a gyermek konkrét, priorér élményei, vagyis az első jelzőrend-

szerben lejátszódó élmények és a szekundér, vagyis a második 

jelzőrendszer által közvetített élményei harmóniában_ legyenek 

egymással olymódon,.. hogy a gyermek fejlődése  során egyre határ 

rozottabban vezető szerephez jusson*" /294/ 

Szabó Endre könyvét gyakorlati tapasztalatai alapján irta 

meg, , mint mondja: "Az íróasztalnál kisérlettétel nélkül kelet-

kezett birálatra nem  sokat ad." /295/ Az anyag összoállitása- -

kor ügyelt a rra, hogy az a gyermek mindenoidalu fejődését elő- 

segítse, igy a Szin, iz, szaga hang,, hely ás körülmény, vala- . 

mint az emlékező és itélőtehetség, az erkölcsi nevelés és a . 

szépérzék fejlesztését szolgálja,  

A  könyv beszélgetés  anyagát 4 s fől. - 5 éves koru gyerme- 
, 

keknek szánta, . habár szerinte egyes részei fiatalabb koru gyer-

mekek esetében is jól felhasználhatók* Az  óvoda növendékeit kor-

osztályokra ki löniti. Ugy találja, hegy a beszélgetések anyaga 

leginkább a hépiskolák első osztálya, és az óvodai növ*endókek .. 

harmadik korosztályának felel meg. 	. 

A műben feldolgozott anyagból 2-3 éves gyermekeknek zól 

nak szerinte az .I--III.  fejezet  beszólgetései, amelyekből., a gyer- 

mekek megismerik a szobát, mint egészet, és annak részeit; a .. 
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konyha, kamra, pinece, padlás, az  udvar és a használati eszkö-

zöket, a tárgyak legfőbb tulajdonságait, feltűnőbb részeit, a-

nyagát, szinét.  

A 3-5 évesek a beszélgetésekből megismerik 'a kertet, a  

hasznos növényeket, a virágokat, gyümölcsöket, rovarokat; az  

utcát, a tevéket, a középületeket, az emberek foglalkozását,  

a várost és falut, a pusztát. Szerinte: "a tárgyak nevei  ismer 
tetését'beszéd--gyakorlatokkal kell kapcsolatba hozni *  mely gya-

korlatokat a szöveg közé alkalmazott gyermekköltenények beta-

nulása *  apró mondatok alakitása, ezeknek szavakra, a szavaknak  

tagokra, a tagoknak hangokra fölbontása" /296/ követi. Félhiv-  

ja a figyelmet árra, hogy a gyakorlatok közé a tanitó elbeszé-  

léseket is iktathat, ha ezt célszerűnek véli. A megnevezést  

számtalan gyakorlattal is össze lehet kötni.  

Az 5 éves kort meghaladóknak ujabb beszélgetési témákat  

ajánl, ők társalognak még a mezőről, a mérges növényekről és  

madarakról, erdei növényekről, vizekről ., vízi állatokról, a  

vármegyéről.; az országról, az égboltról, és végül, ugy mint  

Denzelnél az istenről.  

A módszeres eljárásokat is közli. Szerinte az egyes téma-

köröket ismétlésnek, gyakorlásnak kell. zárnia,; Az összehason-  

litásra a beszélgetés napjának délutánján kerül sor, majd ezt  

egy második ismétlésnek, összefoglalásnak kell, követnie, amely  

csak a leglényegesebb jellemzőkre vonatkozik, és a rendszere-

zést szolgálja.  ~ ~= 
A szemléltetést, a mindenoidalu érzékelést döntőnek tart-  

ja a megismerősben. Tovább lép azonban elődeinél, amikor Frő- -

bel foglalkoztatási módszerei  alapján a következőket hangoz-

tatja: "az értelmi tehetségek fej leeztése eszközéül a gyermek  
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mek ek kezébe, hogy abböl az őt körülfogó tárgyakat utánfox álja, 

t chá t hogy a turgyak tule j doncágait saját erejével kutassa s 

megiemerve alkalmazza. Frőbel az ő munkagyakorlataival a sz0--

novelés helyébe a cselekményes nevelést helyezte:" /297/ Aiind- 

ezzel Szabó Endre i4 egyetért, de könyvében figyelembe veszi, 

hogy a trőbelizmus hazánkban még csak kisebb körben ismeretes, 

és a Frőbel--féle eszközöket sem tudják még minden óvodában be-

szerezni, ennek ellenére azonban a legfőbb elvekben őt követi. 

Hiszi, hogy a jövőben  általánossá válnak a  Frőbel eszkö-

zök, ©s akkor könyvének gyakorlatai nagyon könnyen összeköthe-

tők ezekkel is a gyakorlatban. Igy például szerinte jó megol-

dás lenne az; "midőn például a butorok tulajdonodgairól óhaj-

tunk beszélni, kéazit ,ének növendékeink Frőbel épitő koczkáiw 

bál előbb egy széket, egy asztalt stb. - s ez szolgáljon gya-

korlataink kiindulási pontjául olyképen, hogy az asztal tulaj-

donságait növendékeink előbb munkásságuk eredményén keressék 

fel o' innét - a hasonlitác fonalán vigyék át magásom az aez-

taira; a különböző épületekről szólva kössük beszédcinket a 

gyermekek cselekvőségéhez, miden ők a 3-.4-dik épitő szekrények 

tartalmából templomot, várat, palotát emelnek, midőn a növé-

nyekről beszélünk, Frőbel lerakó vesszőcskéiből alakítassunk 

fát, virágot stb." /29€3/ 

Szabó Endre a továbbiakban kéri olvasóit, hogy amennyi-

ben  nincsenek eszközeik„ ebben a z esetben rajzoltassák le a 

gyermekekkel a tárgyakat és igy beszélgessenek velük, mert, 

ezáltal a: "gyermekek foglalkozási ösztöne ki van elégítve... 

i ehát a fogalmak nem puszta  3zö, hanem a gyermek eleme, a cse-

lekvés utján jutnak a lélek birtokába." /299/ - Lélektani 
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szempontjából nagyon kor .szeril mindaz amit Szabó Endre megfo-

galmaz. A  gyermek gondolkodási sajátosságainak, beszédének fej-

lesztése az első és második jelzőrendszer sikján történhet. A  

leghelyesebb éppen ezért, ha a tárgyak, képek, ábrák szemlél-  

tetése mellett, a szóbeli megnevezés ós a cselekvési feladatok  

megfelelő variálásával fokozzuk a gondolkodási és beszédtevé-

kenységet. /300/  

Szabó Endre vezérkönyvében a lábjegyzetekben minduntalan  

figyelmeztet a sokoldalu érzékeltetés fontoseágáta, a gyerme-

kek állandó tevékenységére. Felsorolja mindazokat az eszközö-  

ket, amelyekre szükség van az óvodában a beszélgetés foglalko-

zásokhoz. Igy például legyen növény-;, és ásványgyiuj-  

temány, kereskedelmi ős iparcikkek ,, magvak, különböző gazdasá- ~  

gi eszközök, képek, apró játékházak, - utca, .  falu, város ala-

kitásához «. egy ház alaprajza, a helység ős megye térképe; egy  

fali tábla és palatáblák.  

A beszélgetések feldolgozási módjában igyekszik alkalmaz-

kodni ahhoz, amit Prőbel és saját tapasztalatai alapján megfa.,  

galmazott, de ez nem minden esetben sikerül neki, mert foglal-  

kozásain tulsulyban van nála is a közlő módszer, a témától füg-

getlen erkölcsi intelmek megfogalmazása, az összehasonlitás a-  

lapján levont szabály besulykoltatása. A témákhoz kapcsolt, de  

azoktól teljesen független versek; dalok, elbeszélések, itt-ott  

találós kérdések . az erkölcsi nevelést és hangulatkeltést szol-  

gálják. Az anyanyelvi neveléssel kapcsolatban sok helyes meg..  

állapitása a lábjegyzetben szerepel, igy például a következő-  

ket olvashatjuk a Butorok cimü beszélgetés anyagánált "A gyer-

mekek egész mondatokban sorolják elő a szobában lévő tárgyakat  

s az elősorolást mindig igy kezdjék: a szobában van stb. rámu- 
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tatva az illető tárgyra.: A név nem tiszta kiejtését s.a nem'  

magyaros elnevezést azonnal ki kell javitani pl. Canape, chi  

fon, helyett pamlag, szekrény  elnevezések használatára szokta-

tandó a növendék." /301/  

Szabó Endre beszéd és értelemgyakorlatai maximalisták, in-

kább iskoláskoruak, 'mintsem óvodások életkori ' sajátosságainak  
felelnek 'meg. Ilyen például a Kamra cimt beszélgetés szóhasz-

nálata, a kialakitandó fogalmak sokasága, az erkölcsi szenten-

ciák.  

"Az ételek anyagainál . olyan tulajdonságot vehetünk észre, . 
melyről eddig nem beszéltünk. Itt van a kezemben egy darabka  
cukor; öltsd ki a nyelvedet kis hugam, majd ráteszek egy dara-  
bot belőle, w  tudom szereted. Most megint mutatok egy darab fe-

hér cukrot /egy darab só/ ebből is teszek egy darabot a nyel-

vedre. Na-s; miért huztad félre a szádat? leiről ismerted meg, .. 

hogy ez nem cukor, hanem só?  

A tárgynak 'azt a tulajdonságát, melyet a nyelvcinkkel ve- . _ 

ezünk észre;, iznek hívjuk... A gyermeket édes anyja és apja  . 

táplálja, ezektől kap ő sok mindent, mindent amire szüksége  

van... ' A 36 gyermek tiszteli; szereti édes apját. Tanuljátok  

meg ezt a kis versikét:  

Édes anyám; kedves éden anyám -

visel gondot ' mindenkor én :reám, 	 . 

Ő táplál, ő adja kis ruhámat,  

Ápol, gyógyít, hogy ha bej om támad.  

Édes anyám, kedves édes anyám  .~. 	 . 

Ezért szeretlek én téged oly igazán!" -/302/  
A beszélgetést az ismétlés és az összehasonlitás. követi.,  

Felsorolják a cukor, a só tulajdonságait, megbeszélik hogy mi-g  
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ben hasonlítanak, miben` különböznek egymástól, majd áttérnek a 

következő anyagrészre, a pincére. 

Szabó Endre beszéd és értelemgyakorlataiban a tevékenység 

elvét sem érvényesiti megfelelően. 

A Társalgó terem cimü Kolozsvárott 1872-ben megjelent kis 

kötetében "beszélykéket 1' közöl 3-10 éves gyermekek számára; 

Frőbel Frigyes nevelési rendszeréhez alkalmazva azokat. A gyer-

mekek az elbeszéléseket hallgatva kialakít j ák a megemlitett 

tárgyakat a Frőbel eszközökből. /303/ 

Szabó Endre: Neveléstan, vezérfonal a kis gyermekek nevé-

lésére című művében, amely Kolozsváron 1874-ben jelent meg, sok 

gyakorlati tanácsot ad a beszéd és értelemgyakorlatokkal, a be- 

szédneveléssel kapcsolatosan is. Könyvét a Frőbel gyermekker 

tésznő képezdéknek ajánlja. Művében kiemeli, hogy° a gyermekek 

beszédtanitását olyan tárgyak segítségével kell kezdeni ., ami-

ket a gyermek látvagy már ismer. Nem egyes szavakat, hanem 

rövid mondatokat kell vele megtaníttatni, ezzel is segitve á 

nyelvtanilag helyes beszéd ° kialakítását; Az  ismertről kell az 

ismeretlenre térni, öt éves korig nem kell a gyermektől az e-

gész mondatos válaszokat megkövetelni, illetlen  és durva kitti 

jezéseket nem szabad előtte használni. Az értelemgyakorlatok 

segítségével nem ismereteket akar átadna.; hanem  fejleszteni  az 

érdeklődést, emlékezetet, beszédkészséget. Felhivja a figyel-

met arra, hogy a beszéd és értelemgyakorlatok folytonos  Sr-

beszédekből álljanak, és 5-8- éves korban 8-10 percig tartsa-

nak. /304/ Szerinte a társalgás során is megkell ragadni min- 

den alkalmat arra; hogy a gyermekek valamilyen cselekvést vé-

gezzenek, igy például amikor a madarakról tanulnak, utánozzák 

annak repülését. Szól könyvében arról is, hogy a mesék,i elbe- " 
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 ne Legyenek félelemkeltők, és hetenként egyszer, éven-
ként 8-10-szer hallgassanak ilyeneket, és időnként ismételjék 

ezeket. /305/ Megismerhetjük a korabeli verstanitás követelmé-

nyeit, módszerét is művéből. Megköveteli, hogy a bemutatott 

versek ne' tartalmazzanak a gyermek számára ' ismeretlen fogalma- 

kat, 'a kifejezések egyszerűek, könnyen érthetők legyenek. A 

"betanítást a szavalmánynak mondatonkénti ' el zése, azaz érteles 

mezése előzze meg." /306/ 

Meghatározza napjaink Óvodai nevelési programjához hason-

lóan azt is, hogy hány verset tanitsanak meg évenként a gyer-

mekeknek és azok korcsoportonként hány sorosak legyenek. Elkép-

zelése ma is helytálló. A verstanitás 'általa javasolt módsze- 

re a felszabadulásig érvényben volt. Eszerint a vers megtanit- 

tatása, a vers soronkénti boncolgatása, és nem pedig az esz-

tétikai élményszerzés a lényeg. Az óvodapedagógia képviselői `" 

a 20. század második feléig nem ismerték fel, hogy az eszté- 

tikai élmények velejárójaként bővülnek ec gyermekek ismeretei, 

szókincse, fejlődik kifejezőkészsége. 

Szabó Endre at egyeztetők első igazi képviselője volt a 

magyar óvodapedagógiában. 	 ' 

A Borra megjelenő pedagógiai dolgozatok, könyvek ellené-

re a' frőbeli pedagógia nem terjedt el általánosságban hazánk- 

ban, vidéken egy-két kivétellel alig éreztette hatását. A Hód-

mezővásárhelyi Városa. Könyvtárban őrzött "Hód-Mező-Vásárhely 

közérdekű társadalmi hetilap" 1875. évi V.  évfolyamában olvas-

hatunk arról, hogy az első óvodát, amely 1868-ban nyilt meg, 

"az intézeti nevelési elveknek minél' inkább megfelelő' szerel 

vényekkel látták el." /307/ Az óvoda berendezése, felszerelé- 

se Pestalozzi rendszere szerint készült, ' de a Frőbel"-féle ne- 
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vetési rendszer eszközeit is megszerezték. 

A korábban már emlitett "A békésmegyei kisdedóvó intéze-

tek szabályzatához" készült tájékoztatási függelék Békés meg-

gyében minden óvoda számira kötelezővé tette a Frőbel-féle hat 

foglalkozási eszköz beszerzését; következésképpen annak hasz-

nálatit is. /308/ 

Mint emlitettük a frőbeliz$us nem tudott meggyökeresedni 

óvodapedagógiánkban, az egyeztetők óvodapedagógiai nézetei a-. 
zonban megtermékenyitették,.elősegitették a magyar óvodai ne-

velés metodikai kérdéseinek .,. igy az anyanyelvi nevelés tárt' 

gyainak, módszereinek :, eszközeinek rendszerezését is. 

Az első összefoglaló óvodai módszertanok az egyeztetők ' 

munkái voltak. Szerdahelyi Adolf, Dsimötör Géza metodikai irá- 

saikban részletesen foglalkoznak az anyanyelvi nevelés tárgya-

ival, a társalgás, a mese, vers, elbeszélés témáival ., a fel-- 

dolgozás módszereivel. 
Ók a beszédfejlesztésről szólva az iskolai vezérkönyvek 

mellett a, korabeli lélektani munkákat is nagymértékben figye- 

lembe veszik. Jelentős pszichológiai irások jelentek meg az 
1850-1880-as években. Igy például Dr. Beck József: A tapaszta-

lati lélektan és tiszta logika vázlata ., Pesten 1856-ban, Wargha 

István: A lélektudomány hatása a nevelésre,- Hetényi János: A 

lélektudomány fontosságáról o3.mil  tanulmánya 1868-ban jelent 

meg uj ra nyomtatásban. A gyermeklélektan első hirnöke volt ha-m 

zánkban Dr. Pchány Adolf: A gyermek első fejlődése, Pécsett, 

1887-ben megjelent könyve, melyben a szerző a gyermekek érzék-

szerveinek,, a különböző lelkierőknek fejlődéséről Jr.  

Tanulmányát a tanitóknak szánja, a lélektani alapokon 

folyó oktatást, nevelést kivánja 
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Szerinte a "gyermek első gondolkodása az összehasonlitós 

és kiilvnböztetés processusában nyilvánul,.., a gyermek első 
kérdései rendesen a helyre vonatkoznak... Az első itéletek ren-

desen egy szóból állnak: az állítmányból. Azután kettőbe 1: az 

tillitmányből €e a tárgyból vagy határozóból. Végre hozzájárul 

az alany is." /309/ Tapasztalati lélektanában kifejti, hogy a 

-gondolkodás feltétele a beszédnek, a beszéd viszont a gondol*-

kodást fejleszti, amiben nem is tévedett. F1egállapit ja, hogy a 

gyermek beszédfejlődése során kezdetben a.magán-, majd a máe- 

salhangzókat, majd utánzással szavakat #  kétéves korától néhány 

soros mondatokat tanul meg illetve hangoztat. Szerinte a gyer-

mek a harmadik évben a gondolatok egész sorát képes kifejezni. 

Pechágy azt nem ismeri fel, hogy:. "a nyelvi formák, mondat- 

strukturák.elsajátitása - kisgyermekkorban - megelőzi az adott 

formáknak megfelelő logikai .miiveleteket.. A nyelvi formák nem 

eleve adott grammatikai kategóriák fokozatos kibontása alapján 

differenciálódnak és gazdagodnak, hanem á társas kapcsolatok- 

ban, a gyakorlati tevékenységben, a tájékozódásban, a gondol 

kodásban betöltött, egyre magasabb rendívivé váló funkciók alap-

ján." /310/ Hiányosságai ellenére A gyermek első fejlődése c. . 

tanulmány a magyar gyermeknyelv-kutatások első hirnöke, amely 

felhívja a tanítók figyelmét a lélektani alapokon álló okta- 

té.e-nevelés . szükségességére. 	 . 

Az Országos Kisdedóvó EgyesUlet 1879-ben Az alapnevelők 

és szülők lapja és a Nevelési Szakközlöny helyett, - amelyeket 

Rapos József szerkesztett, - Kisdednevelés cimmel uj folyóira- 

tot  inditott szülők, kisdednevelők ós .a nevelésügy barátai szá-

mára. Az első felelős szerkesztő a Prőbel ős a régi magyar is-

kola pedagógiai elveit egyeztető, Dömötör Géza volt. 
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DÖMUTÖR Gáza a Kisdednevelés 1881. évi februári számában 

közölte egy irását A beszédre tanításról cirpel. Valójában a 

gyermek beszédfejlődését elemzi Pechányhoz hasonlóan, ami azt 

mutatja,,hogy az óvodapedagógia képviselőit is egyre gyakrab.. 

ban foglalkoztatja már a gyermeki beszéd kialakulásának kér» 

dése,.Dömötör Gáza tanulmányában a gyermeknyelv első fokának 

a gagyogást tartja, és felhivja a figyelmet arra, '" hogy a ne-

velőnek a gyermek beszédszerveinek fejlődési menetét ismernie 

kell,.ha a gyermek nyelvismeretét képezni és tovább fejleszte-

ni akarja." /311/ Figyelmeztet arra, -hogy a dadogást ős az t . 

letkori selypitést nem szabad összekeverni.°  Hangoztatja, logy: 

nagy mint bármely . más szerv- és tehetség, °a beszédszervek is 

csak azon feltétel mellett; ha tapintatos és helyes irányu 

képzésben részesittetnek." /312/ Helyes a felismerése, ugyan- 

ugy, mint annak kij elentése, . hogy a gyermekeknek minél több al-

kalmat kell biztósitani a helyes kiejtés gyakorlására. Kiemelik 

hogy .a nevelői beszéd példamutató legyen, ,hogy a beszélgetést 

mindenkor a gyermek tevékenységéhez kell kapcsolni ős a tár-

gyaknak csak. azon "tulajdonságai keresendők meg, a melyek a 

gyermek figyelmét magukra vonták," /313/ Jónak tartja a gyer-

mekek anyanyelvi nevelésében a Fröbel-féle bölcsődalokat, a tu-

lajdonságok megnevezésénél a .Frőbel eszközök, a golyó, a kocka 

alkalmazását. "A gyermek hibásan kiejtett szóval tett kérésé-

nek mindaddig nem adunk helyet, míg azt tisztább kiejtéssel 

nem ismételte." /314/ sorolja tovább az anyanyelvi nevelés- . 

ben szerinte helyesnek vélt módszertani megoldásokat. Melegen 

ajánlja a nyelvgyakorláshoz a nyelvtörő, nyelvgyakorló mondó- 

kákat is, ami teljesen uj gondolat az eddigiekhez viszonyitva. 

Ez azt is bizonyitja, hogy  a  népköltészeti alkotások bekerül- 
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nek lassan az óvodai oktatásba. Az általa közölt nyelvtörő, 

mint például a: »kerekes kereken kerekiti kerekét kerekre" - 

napjaink kis óvodásainak is egyik legkedvesebb szójátéka. 

Dömötör haladó gondolatai ellenére elveti az óvodáskorban 

az idegen nyelv tanitáéát. Szerinte az a legfontosabb, hogy a- 

nyanyelvét sajátitsa el tökéletesen a gyermek, •  természetesen 

ezt nem vonatkoztatja a nemzetiségekre: Azok gyermekeitől vár-

ja, hogy a magyar. nyelvet, - mint az egyetlen hazai nyelvet, 

már 3-6 éves korukban tanulják meg. 

A pszichológiai tárgyu forrásmunkák mellett a korabeli 

nyelvtudomány is hatással volt az iskolai és az óvodai anya-

nyelvi nevelés fejlődésére.  Természetesen már akkor felismer,- 

ték, hogy a kettő feltételezi egymást, de céljuk, feladatuk 

alapján alapvetően eltérnek. Bizonyitja ezt Hunfalvy Pál: Nyelv- 

tudomány ós nyelvtanitás cimit Budapesten 1884-ben megjelent nnü-

ve, melyet tanitók és tanárok figyelmébe ajánl. Hunfalvy köny-

ve Előszavában hangoztatja, hogy: "Soha eddig nem volt még 

annyira szükség, hogy a magyar nyelv felmutassa teljes mivol- 

tát, mint most, amidőn nemcsak tudományunknak, de államunknak 

is nyelve." /315/ Elmondja, hogy könyvének cré lja;, észrevétet-

ni a tanitókkai és a tanárokkal, hogy:  "az iskola érvényest- 

ti a tudományos nyomozások eredményeit. De ha szabadon jár a 

tudomány: az iskola megkötötten jár. A tudományt nem korlá-

tozza semmi, csak a valóság: az iskolát pedagógiai tekintetek 

mérséklik még a valóság tanitásában is. A tudománynak elég« 

ha igazán tudós: az iskolának nem elég, ha tudós, neki bölcs-

nek is kell lennie i" /316/ Ma is korszerűek Hunfalvy gondola 

tat, amennyiben a tudományosság ..vét és az iskolai gyakorlat 

kérdéseit vizsgáljuk. 



w 1S",- 

A 19. század vé gi en a lélektan, a pedag6ia, a nyelvtudo-

mány :pej lődóse egyre több -vezér ás módszertankönyv megsz -

letését eredményezi. 

Az elemi iskolákban folyó anyanyelvi nevelés szempont já-

ból jelentős Erdődi János már emlit ett A nyelvoktatás módszer-

tana e. vezérkönyve, amely Budapesten, 1880--ban jelent meg. 

rdődi János miivét tanitóképző intézeti tanulóknak, tanitóje-

lölteknek és tanitóknak ajánlja, Vezérkönyvében részletesen 

foglalkozik a nyelvoktatás fontosságával, céljával, eszközei-

vel, tárgyaival, - ezen beliil a beszéd és értelemgyakorlatok-

kal. 

A korabeli óvodák nevelőmunkájára nemutal, de mégis a bi-- 

rálat hangját órezziik nála, amikor elmondja, hogy.az iskolába 

kerUlő gyermekek szókészlete ,csekély, sok fogalmat nem tudnak 

szóval jelölni, sok fogalomnak viszont teami  s jelentést kölcsö-

nöznek. Szerinte: "ezen tapasztalati tény magyarázatát abban 

találjuk, hogy a gyermekek, babár  sok szót az illető tárgynak 

bemutatásával, egyiitt nyer is, a legtöbbet mégis elsődlegesen 

lesi el a felnőttek beszédéből, melyeknek értelmét ennélfogva 

csak sejti." /317/ Az óvodában alkalmazott iskolás, a gyermek 

életkori sajátosságaitól idegen nádszerek kritikájának is fel-

foghatjuk sorait: Az 1880-as években raaj,dnem minden községben 

volt már kisdéd6v6 intézet, t ez iészetesen ez nem azt jelentet-

te, hogy minden gyermek járt óvodába. . 

Jelenkori pedagógiai gyakorlatunkhoz hasonlóan éppen e--

tért az 1884-as években is  az  1. osztályban, az első félévben 

előkészitő beszéd és értelemgyakorlatokat végeztettek a gyer-

mekekkel. Ezek a beilleszkedést  szolgálták, egyéni beszélge-

tősek, elbeszélések, versek s egitségével. Erdődi szerint: "o' 
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lyan dolgokról  beszél. ,ettek, melyekről ők is tudnak valamit 

nöndani, • vagyis ami rój ok nézve érdekes." /318/ 	 . 
Az egyeztetők leismertebb ogyéniságei közül Péterfalvi 

Szathmáry Károlyt és Szerdahelyi Adolfot kell még megemlite---

nünk. 

P. SZ. MMARY Károly nem volt képzett kisdedóvó, de rajon-

gó lelkesedéssel foglalkozott a kisdedóvás ügyével, 1872-tőt 

az Országos Kieded6vó Egyesület titkáraként sokat tett a kora-

beli óvodák fejlesztéséért, belső életének egységesitéséértw 

készítette el. az 1891. évi óvodai törvény tervezetét. Szaki- 

rodalmi munkássága jelentős volt. 

Lub káiban a régi magyar iskola elvei alapján hangortatja,  

hogy az óvoda nevelő .intézmény, Prőbel pedagógiai elméletéből 

pedig, a cselekedtetést :, a gyermeki, tevékenység fontosságát e-

meli ki. . 
P.  Szathmáry Károlyt inkább az óvodák szervezési kérdé-

sei kötötték le, de foglalkozott műveiben az óvodai nevelés 

elméletével is. Elméleti munkáiban. kiemeli, hogy a modoros ta-

nitási módot a kedélyes táraalgással kell kiegésziteni. "Pi-

ros könyv". cimii, .Budapesten 1882-ben megjelent könyvében hang« 

sulyozza,. hogy az óvoda nem iskola, hanem elsődlegesen a gyezg-

mekek megóvását,. értelmét, érzelmeit, akaratát fejlesztő in-

tézmény. Különösen Wargha István volt rá nagy hatással. 

Jelentős niiáve az 1887-ben megjelent: A magyar kisdedóvás 

ós nevelés rövid története. Önálló művei közül ebben kivánja 

először teljes határozottsággal, hogy a kisdedeket a magya r . 

nyelvre kell tanítani, ezzel is kifejezésre juttatva a kor 

magyaromitási törekvéseit, amelyekkel még a későbbiekben rész-

letesen is foglalkoznunk kell. Határozottan kimondja ., hogy: "a 
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magyar államnyelv el,ajátitása legkönnyebben eszközölhető a 

magyar kieded6vás által." /319/ 

P.  Szatbn áry rei,tudal munkássága gazdagitotta a magyar óvo-

dapedagógia történetét, de a kisdednevelés módszertanával nem-

igen foglalkozott. 

Tárgyunk szempontjából sokkal, jelentősebb személy a  Nagy-

váradon szilletett SZERDAHELYI Adolf, aki Szabó Endrét követve 

1871 május 21-től 1880 augusztusáig a pesti óvónőképző igazga- 

tója volt, 

Szerdahelyi Adolf pedagógiai arásaiban uj óvodapedagógiai 

rendszert kivánt alkotni, azonban ő sem lépett tul a régi ma-

gyar iskola nevelósi.. elveinek ós .Prőbel' pedagógiai rendszeré-

nek Összeolvasztásán. . . 

Pedagógiai munkásságának kezdetén az a kérdés f'oglalicozá 

tatta, bogy hogyan szabad közölnünk valamit a gyermekekkel? 

Szerinte .a gyermek először tanulja meg összehasonlitani a tár-

gyak, élőlények; jelenségek tulajdonságait, és cselekvései-

ket utánozni. A fejlődés következő lépcsőfokán lássa meg a 

tárgyak különbségeit ®s igy tisztázza képzeteit, a harmadik . 

fokon' szerezzen'tapasztalatokat, bogy  tudásvágyát kielégithes 

se. Pestalozzi és Prőbel nézeteit egyeztette, mikor a szemlé-

letesség elvét és a gyermeki tevékenység fontosságát hangsu;-

lyozta a  megismerésben. 	 . 

Szerdahelyi órdeme, hogy 1883-ban megjelentette a magyar 

óvodapedagógiában az első óvodai módszertan könyvet: A kisded-

nevelés és ifid-szemtan kézikönyve cimmel, amely a századfordu-

lóig több kiadást is megérte 

liódszertanát az óvónőképző intézeteknek ós a szülőknek 

ajánlotta. Az Országos Kisdedóvó Egyesület 50 arany pályadij-- 



jal jutalmazta. 	. 

Könyve bevezető részében lélektani gyakorlatokat, azok 

feldolgozását irja le. Jellemző, hogy még az ávánőképző éráin 

is a magoltatás volt az elterjedt.  A "tépzelem" cími minta- . 

lecke egy részlete is bizonyitja ezt: 

"ia 	tehát mikor lelkünk valamely képzeletet oly élén- 

ken állit elő, fest ki, hogy azt szinte látni véljük, pe-

dig a valóságban nincs előttünk: akkor képzelünk. /Megha--

tározás/ Mit nevezünk képzelemnek?" /320/ 

Az óvók a tananyagot kérdés -'feleletek formájában dolgozták fel, 

a tanitó közölte a szabályt és ezt a hallgatókkal elmondotta, . 

hangosan, közösen. 

Az Első könyv a kisdedek házi nevelésének kérdésével .fog-

lalkozik, ami az óvónőképző intézet I. osztályának második fél- 

évi tananyaga volt. A fejezet első szakaszában az erkölcsi , no-

velésről, a második szakaszában az értelmi nevelésről, 'ás e-

zen belül a beszédtanitásról jr. 	 . 
Az előzőekben ismertetett lélektani munkák alapján fel-

vázolja a kisgyermeki beszédfejlődés egyes szakaszait, a kez-

deti hangképzést, az utánzást, a gyermek beszédvágyát. .figyel- . 

mezcet arra ugyanugy mint Pechány -; hogy először egy-, z ajd 

többtagu szavakat utánoztassunk_ a gyermekekkel, ás mindig 

tisztán, érthetően beszéljünk előtte. Frőbel hatására hangoz-

tatja a cselekvéssel kapcsolt beszélgetés fontosságát. Szerin-

te a gyermek még 5 éves korában is küzd a nyelvvel, , ezért a 

kérdések segitségével kell őt a gondolatok helyes kifejezésé- 

re szoktatni. /3?1/ 

Szerdahelyi az anyanyelvi nevelést az óvodai oktatás-

nevelés minden tevékenységében lényegesnek tartja. Szerinte 
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w beszéd tenitása és az értelmi erők ápolása nem választtatók 

el egymástól: "a beszéd tarvitása, ugy az értelmi erők. ápolása 

is a gyermek foglalkozásaihoz kapcsolandó, önég pedig ugy, hogy 

az egyszersmind felébressze ós éléni:it,se a gyermek természe-

tes hajlamát az öntevékenység iránt." /322/ helyes megáll.api-

tása, hogy a gyermekek beszédkészségét fejleszteni csak te-

vékenykedéssel, számára örömteli foglalkoztatással összekap-

csolva, játékosan szabad. : 

Ismételten felhivja a figyelmet arra, hogy csak arról be- 

szélgeseUnk a  gyermekekkel, ami önkéntelen figyelmét megr. -

gadja, ami feltűnő tulajdonságokkal bir, és amivel tevékeny-

kedhet. Igy például ajánlja, hogy kezdetben a háziállatokról, 

majd az evő és konyhaeszközökről, élelmiszerekről, a gyermek 

ruházatáról, a legismertebb virágokról, konyhanövényekről, yii- 

möl.csökről, rovarokról ás a leggyakoribb természeti jelensé-

gekről beszélgessünk vele. .A beszélgetések tematikája semmi-

lyen előzőleg megismert rendszert nem követ, ez i3 az ő pe-

dagógiájára jellemző egységesitett elképzelés. 

A továbbiakban elmondja,  hogy a tárgyak feltűnőbb álla--- 

potáról, cselekvéséről, legélénkebb szineiről, legfőbb ré- 

szeiről ős hasznáiatára folyjon a társalgás. I apjaink óvo-

dai anyanyelvi nevelésébe* is  gyakran szereplő szójátokra is 

utal, amikor a gyermekekkel ellentétes szápárokat soroltat 

fel, például: kemény-puha, hideg-meleg  stb. 

Arra hivja fel a figyelmet, hogy minden tárgynak először  

a faji fogalmát tanítsuk, és ezután az egyedit - ami  teljesen  

helytelen álláspontja. 

Szerdahelyi ezek után gyakorlati példákat közöl a beszéd-

képesség és az óraelem fejlesztéséhez. Az udvaron cimü beszól- 
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getés menetét mutatjuk be: 

{'Csibe! Szép kis csibe! !Vált, ha! hogy kiált: csip, csip, 

csip; a csibe kiált. Host  szalad, ni  hogy, szalad, fussunk u-

tána, a esi be szalad! Adjunk neki  egy kis zsemlyét, Pipipipi! 

tessék egy kis  36 zsemlye! Eszik, a kis csibe eszik, zsemlyét 

eszik. Szép kis csibe, sárga, sárga csibe. Laezika iszik, a 

csibe is igyék ;  adjunk neki vizet; iszik, a csibe iszik; szá-

jával iszik." /323/ Zönnyed ez a szöveg, vannak benne hangu-

tánzások, jelzők ős sok ige, ami az óvodáskoruak fej lettségi .. 

szintjének, motorikuseágdnak, szókincsének megfelel, de a be-

szélgetés a szajkózó módszert, az állandóán visszatérő megszi- 

lárditást alkalmazza. 

A . minden szemléltetést nélkülöző elbeszéléseket elveti v  

sokkal hasznosabbnak találja a gyermek . beszédképességének fej 

lesztésében a képekhez fűzött beszélgetést , 	 . 

Helyesen látja, hogy , az életkornak megfelelően kell a kő-

peket alkalmazni. őzek először egy tárgyuaklegyenek, később: 

"a család, a gyermekek vagy az Alietok életéből vett mulatsá-

gos de  mégis egyszerit jeleneteket" ábrázoljanak, majd olya- . 

nok következzenek: "melyeknek tartalma erkölcsi tanulságot is 

foglal magában." /324/ A képekről. való  közös beszélgetés ma 

is az egyik legismertebb, , leggyakrabban  alkalmazott módszer 

az anyanyelvi nevelésben. 	. 

A gyermekek anyanyelvi nevelésével kapcsolatosan elité-

li mindazt, ami a gyermekek realisztikus világképének kiala-

kulását gátolja, Sajnos a mesét is. Mindmáig érvényes regálla-- 

pitása ugyanakkor az, hogy ne adjunk a gyermek kezébe tulsá--

gosan sok képet, képeskönyvet, mert az felületes szemlélődés-

re  szoktatja. 	 . 
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Szerdahelyi vezérkönyvének máeodik nagy fejezetében a 

kisded 'nyilv6nos" nevelésével foglalkozik, ami az Zvénőképző 

II. osztályának tananyaga. Ebben megismerteti a hallgatókat az 

értelmi nevelés lényegével, ezen belfil a beszédszervek, a nyelv-

órzék és a beszédképesség fejlesztésével. Azt ajánlja, hegy a 

nevelő mindig tisztán ős helyesen ejtse ki a szavakat l  kis ta-

nitványait is erre szoktessa, amivel egyetértünk. Igen helyte-

len módszert javasol azonban a gyermekek hibás ejtésének javi-

tására. Szerinte addig kell a gyermekekkel a hibásan ejtett 

szót ismételtetni, amig as meg nem tanulja azt helyesen han-

gortatni. A továbbiakban arról beszél, hogy a nevelő ne fogad-

jon el egyszavas válaszokat,- ne alkalmazzon a vidéken élók 

számára ismeretlen szavakat, a gyermekektől követelje meg a 

bátor és hangos beszédet. Helytelennek találja: "ha a nevelő 

°Ivan nyelvtani alakokat nem használ beszédőben, melyek a gyer,- 

mekek előtt még ismeretlenek, ezáltal csak zavarja a gyerme-

kek nyelvérzékért s beszédképességők kifejlődését is késlelte- 

ti." /325/' 
Szerdahelyi Adolf müvőnek harmadik könyve a módszertant 

tárgyalja. A magyar óvodapedagógia történetében először fogal-

mazza meg az 6rodai módszertan fogalmát. Ueghatározza a "képző 

foglalkozásokat s azok aemét. alakjait." Nagyon előremutató a 

képzést szolgáló foglalkozdsokkal kapcsolatesan a komplexitás 

hangortatása. Felsorolásából megtudhatjuk, bogy as 18804-as 6- 

vekben melyek voltak az óvodák főbb tárgyai ős mi volt ezek 

oktatásának célja: "A képző foglalkozások nemei ezek: as érte-

lem képzésére a beszéd éo értelemgyakorlatok, vagyis a tdr-

salgás, a "kézUgyesség előmozditására a munkaszerii foglalkozá-

sok, a kedély képzősére a társasjátékok ős elbeszélések, a 
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testi ei6a. ca 'ak.orláeárs, és ügye:sitéaére pedig a test gyakor-

latok és a mozgáei játékok. ilelytc.ke:o volna azonban oz,:n fog-

lalkozási nes,f.eztet kizárólag egy-egy képessóg kópzésór•e duál-  

lólag alkelmazni i  sőt ellenkezőleg: minden lugla:ikozds nemet,  

amennyire lehetséges, fel, kell használni valamennyi tehetség  

egyix4tcs fejlesztésre." /326/  

Az óvodai oktatás tartalma mint a f ent iotc bő l, is láthat-

juk, egyszerUs7:)dött. Az olvasás, számolás nem szerepel  

már a foglalkozási ágak icc;zött.  

Az oktatás iskolás módszerei, n magyaráze:t, szeml.élte-  

i;é:.,, beszél.ge4és  j  gyakorlás, utá.amonü.atás mellett egyre na-  

gyobb szerepet kep a játék, a játékos foglalkoztatásra való  

törekvés is. 

Jzerdaks ,elyi müds ~,ertand'oó3 megtudjuk, hogy  az  óvodai  ne-

velés legfőbb didaktikai  elvei között az érdeklődés feliteités,  

a változatos foglalkoztatás, a fejlesztés, a f osozetosság eze-  

repelnek. A foglalktszáaok időtartama fél óra lehet, de ezt  is  

játóknal•, vagy testmozgásnak kell időnként félbeszakitania.  

Szerdahelyi Adolf fogalmazza meg először az értelemgya-

korlatok célját is , amelyben az anyanyelvi nevelés döntő eze--  

repst kap. Szerinte. s+A beszéd c;a éx°telen gyaj:orl.atok czél  ja, . 

a gyermek bes7ádképességének és értelmének közvetlenebb mó-

don való :'ej lesztésP i  mint ez másnemii .foglalkoztatások álta3.  

eszkdzöIáet3." /327/ hangoztatja, hogy new. természeti ismere-

teket kell tanitaui, csak a természet tüneményei és a tárgyak  

tulajdonságai iránt Kell a gyermekek érdeklődését felkelteni,  

ilyen irányu tud3svágyát felébreszteni.  

.0elisaeri, kiemeli a társalgás szerepét a beszédképesség  

fejlesztésben. Szerinte a gyerlek az értelemgyakorlatok során  
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megtanulj  han,;oka,t, szava kat tisztán  kiejteni, elsajátitja  

a magyar  kifej  eza;zE1:cr, és a nyelvtanilag helyes  beszédet.  

A beszéd ás értelemgyakorlatok tagyát "képezheti minden  

olyan lerietúlcf, t .::rr::ászetbcn bemuatott teremtmény, termázq,  :. 

ti3nem: ny. ás készi -tmórzy, melynek tula j drinuágait, állapatait,  

készií3sát,, vagy texmeszté;si módját ás cselekvéseit a gyermek  

képes felfogni ás megérteni; s amelyekkel a gyesmA nemcsak  

az  intézetben, hanem azon kUrben is találkozhatik, amelyben  

ál." /326i'  

Az általános megfogalmazást a beszédgyakorlatok konkrét  

témái követik, húrom  korcsoporti bontva.  

Mindhárom "fokon": - a természeti tárgyakról,  

-- a kész~.tméaayekről, 	 . 

-- saját; szemLlyizira;ől beszélgethetnek a  

gyermekek.  

Korosopoxton:ként, a fokozatosság elve alapján koncentrikusan  

búvitette ezeket a témaköröset ujabb tárgyakkal, j eleuségek-  

1e7.. ,A . tárgyak összehasonlitása, mgkal.4nböz•tetése, ismétlőskor  

a fogalmak rendszerezése áe csoportositása volt a fő .feladat.  

A feltett kérdések  is a  már  elemzett forrásmunkákhoz hasonló-

an a:  tsitj3.  ez?" stif:inek ez?" "a:i.bŐl van ez?" ttM-lj . e ez?" ":Ki ké,  

sziti?" "Hogy kászitik?S: "Hogy terem?"  stb.  voltak. 	. 

Haladó gyakorlata  volt, hogy a kerti munkát fontosnak : ta-

lálta A aermekck vete tték el, ápolták azokat a növényeket,  

amelyek a beszélgetések témáiként in szerepeltek.  

A szemléltetés céljával, szabályaival, alkalmazásával is  

részletesen foglalkozik Szerdahelyi..  

Sajnos az 1360-8 aa évek óvodapedagógiai forrásmunkái,  

az óvodai dokumentumok nem közölnek heti, napi terveket.  
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Szerdahelyi  módszertanából azonban megtudhatjuk, hegy a beszél= 

getések témáit nem helyes szigoruan előre meghatározni, azokat 

a gyermekek pillanatnyi érdeklődésének megfelelően kell kivé- 

lasztani. Ez a napjainkban kötetlen formában vezetett foglal-

kozásokra emlékeztet. Szerinte a társalgások időtartamát sem ' 

helyes szigorűan megkötni, 5-10 percig tartó beszélgetés után 

játékot, testmozgást kell beiktatni. 

Helyes az a megállapitása, hogy a Prőbel-féle foglalkozá- 

sokon a gyermekek tevékenysége közben erőltetett beszélgetés, 

elbeszélés, versmondás zavarja a gyermeket az élményszerzés- 

ben, csökkenti munka és beszédkedvét. A kétféle ráhatás elbi-

zonytalanitja a gyermeket. 

Az anyanyelvi nevelés szempontjából lényegesnek tartja a 

külőnböző társalgási játékokat is. Könyvében ilyeneket is  kö-

zöl az elbeszélések, állatmesék és versek mellett. A társalgá-

si játékok -- például az asztalos-játék - a téma eljátszását 

jelentették kisebb eszközök, mozdulatok, és beszélgetés segit-

ségével. Ezek a játékok a századdiordulóig, sőt még a későbbi- 

ekben is alkalmazott eszközei voltak az anyanyelvi nevelésnek. 

Szerdahelyi igazi egyeztető. Legfőbb érdeme, hogy a tár-

salgást, a munkaszerei foglalkozásokat és testgyakorlatokat 

játékossá tette. Módszertani elképzelései komoly hatást gyako-

roltak a kialakuló ujabb magyar iskola hiveire, igy például 

Peres Sándorra. 

Peres Sándor óvodapedagógiai tevékenysége a századfordu- 

1ó idejére esik, de első beszéd- és értelemgyakorlatokkal fog-

lalkozó tanulmánya mér  1888-ban  megjelent. Irását az elemi is- 

kolai tanitóknak ajánlja, de a beszéd- és értelemgyakorlatok 

céljának meghatározása szinte sző  szerint megegyezik Szerdahe 
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lyi Adolf  megfogalmazásával. Peres szerint: "a testi, értelmi, 

kedélyi, erkölcsi nevelés és nyelvképzés a beszéd és értelem-

gyakorlatok czélja." /329/ Az 1880-90-es években még mindig e ,  

gyütt haladt az elemi iskolai és. az  óvodai társalgás a témakö-

röket, az alkalmazott módszereket tekintve. Peres Sándor fenti 

tanulmányának ötödik kiadásában, amely 1893-ban jelent meg, 

'elsorolja. a beszéd- és értelemgyakorlatok magyar nyelvű iro-

dalmát, s ezek között . első. • helyen  Wargha . István, Ney Ferenc, 

Karády Ignác, Szabó. Endre . miiveit emliti. Az ugyancsak 1893-ban 

megjelent Kisdednevelés és módszertan c. tankönyvében részle-

tesen foglalkozik a társalgássah annak módszertanát előző ta-

nulmánya alapján dolgozta fel hallgatóival a hódmezővásárhelyi 

óvónőképzőben. 	 . 

A 19. század második felében komoly hatása .volt Nagy Lász- 

ló: Vezérkönyv a beszéd és értelemgyakorlatok tanításában c: 

1869-ben. megjelent munkájának. 1909 -ben Urhegyi Alajos dolgoz-

ta át. Az átdolgozott kiadásban olvashatjuk Urhegyi sorait: 

"Egy érdemes munkának adom meg a méltón megilleti utolsó bu- .. 

csuszát. Nagy László. "Vezérkönyve""mintegy 40 éven át volt a 

tanitóság vezetője." /330/ A Nagy .László-féle vezérkönyvet va-

lószintileg szintén ismerték és használták az óvodákban is. 

A Kisdednevelés c ,mü folyóirat folyamatosan közöl társal-

gási szövegeket. Az 3.887. évi évfolyam 21 társalgási témát 

dolgoz fel. Többségük az állatokról szól, de találkatunk ezek 

között beszélgetést a sóról, kenyérről, a hegedűről is. A tár-

salgások.rengeteg ismeretanyagot közölnek. Az óvónő hol képek 

segitségével, hol agyagból készült tárgyak felmutatásával i-

gyekszik a sokirányu gondolkodási müveleteket elvégeztetni a 

gyermekekkel. A társalgások kérdései a felismerést, a megne. 
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vezést ., összehasonlitást, a jellemző jegyek  számbavételét, kim 

emelését 'és az adott tárgyra vonatkozó általánositást, tehát 

az analizist--szintézist szolgálták. Nem válik világossá azon-

ban  ezekből a társalgási gintákból, hogy az óvónő által vég-

zett és jól átgondolt induktív mozzanatláncolatba milyen mér-

tékben kapcsolódtak be a gyermekek. A. közölt beszélgetések a-

nyagából nem tudhatjuk meg, hogy a gyermekeknek kórusban a-

dott, vagy egy .két szavas válaszain kivül volt e lehetőségük 

a 70-80 fős tömegben kérdésekre, élményeik, tapasztalataik, 

érzelmeik, következtetéseik hangos kii ,.nyilvánitására. A Kisded-

nevelés 1887. évfolyamában megjelentetett társalgások sz .invo- 

nala egyenetlen, nem igen adnak lehetőcéget a mai értelemben 

vett kommunikációra, dialógusra. Az óvónői közlés, magyarázat 

jellemzi főként ezeket, 

A Társalgás a disznóról cimü anyaghoz pl. az óvónő egy 

elbeszélést kapcsol a disznótorról. A történet sok szines ele-

mét tartalmazza a gyermekek élményanyagának, optimális körül-

mények között ma is bemutatható lenne. Ugyanigy a gyermekek 

átélt tapasztalatait idézi fel a Szüret cimü társalgás, amely-

nek hangulatosságát egy ritmikus vers fokozza. Mindent elront 

természetesen, hogy a verset a beszélgetés közben soronként, . 

gyakori egyéni és közös utánmondatással meg is tanulják. 

Az óvodai gyakorlat tehát ugyanazt tükrözi, mint az el-

méleti munkák társalgási példái. /331' 

1867 után Magyarország gazdasági, politikai élete fel- 

lendült, a tőkés 'társadalmi fejlődés fokozott mértékben tette 

szükségessé ujabb óvodák létesitését, és az óvodaügy kérdésé-

nikk állami rendezését. A társadalmi fejlődés mellett politi-

kai okokból is sürgetni kezdték az óvodák intézikényének tör- 
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vényes irányitását. A reformkori haladó törekvősek•  a nemzeti 
nyelv terjesztését kivánták az óvodától. A fennkölt cél azon-
ban  az 1880.as évektől az ellenkezőjére fordult,  amikoris az 
uralkodó körök soviniszta osztálypolitikájuk érdekében azt vár-  
ták az óvodáktól,~  hogy vállalják ,a nemzetiségi területeken a 

magyar nyelv .erőszakos terjesztését. 

Sorra alakultak a nemzetiségi vidékeken óvodák, ahol a 
gyermekeket kötelezően magyar nyelvre tanitották 

Az  1879. évi XVIII. törvény kötelezővé tette a magyar . 

nyelv tanitását Magyarország minden népiskolá j ában. Az Utasi- 

tás a magyar ki rályi tanfelfigyelők számára r a. magyar . nyelv tani-
tását elrendelő" törvény végrehajtása tárgyában c, kiadványból 

megtudhatjuk ., .hogy az 1882-ben vagy azután végzett "egyének k€3- 

zUl tanitóul, vagy segédtanitóul senki sem alkalmazható, a ki 

a magyar nyelvet beszédben :4s , irásban annyira, el nem sajáti-

totta, hogy azt a népiskolában taníthassa." /332/ 	 .. 

Az,Utasitás azt is közli, hogy a korábban végzetteknek a 

törvény megjelenésétől számitott 4 éven belül kell magyarul 

megtanulniok, . 

A nyelvrendelettel egyidőben megjelent a,Tanterv a nem ma-

gyar ajku népiskolák számára. A Tantervben olvashatjuk, hogy 
"az elemi népiskolai tanitás központjául az anyai nyelv szol-

gál a  mellyel kapcsolatosan kell megtanítani a magyar nyelvet." 

/333/ A Tanterv értelmében a magyar nyelv tanitását a beszéd 

és értelemgyakorlatoknak kell átvállalni. Eszerint a beszéd és 

értelemgyakorlatok oélja "hogy az iskolába járni kezdő gyerme-

kek a tanulásra előőkészittessenek, és a logikai rendben való . 

szabatos beszélésre szoktassanak, egyszersmind a magyar nyelv- 

re tanittassanak.!' /334/ 
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ilyen előzmények után egy , "1887. január 7-én . kelt rendelet 

megkivánta az óvóktól ős az óv©nőktől is a magyar nyelv .tudó 

sé.t ős a kisdedeknek a magyar nyelv beszélésébe bevezetősét .. 

minden intézetben, a hol a lakosság nem magyar ajku." /335/ . 

Az 1880..as évek végén a kormány ős Trefort Ágoston val-

lás és közoktatásügyi miniszter anyagilag is egyre jobban tá-- : 

mogatja az óvodákat, felismerve  a magyar nyelv :terjesztésében 

ezeknek ..óriási szerepét. 

A Terjesztő Egyesület tagjai és a kor óvodapedagógusai 

örömmel iidvözlik az országszerte megalakuló magyar müvelődési 

egy ,éstiieteket. , A Iisdednevelés . 1086. Á évi első számában .olvas-

hatjuk a következő sorokat: "Az 1885..4v . eredményei ismét ör-

vendetes bizonyságául szolgáltak annak,.hogy a kisdedóvóügy or-. 

szákos fejlődéséhez kötött . reményeink nem voltak hiv' 'légvárak. 

Az előző években felgerjedt általános érdeklődés nem csak,  hogy 

nem hanyatlott, ; hanem igen erőteljesen tápot nyert a közmüv e- 

lődési, :magyar nyelv terjesztő ős népnevelési egyesületek al- 

tal,,melyek közül a legelismerésreméltóbb buzgalmat .a  "Pozsony-

megyei magyar közművelődési egyesület' fejtette ki, mely egy-

maga csaknem annyi kisdedóvöintézetet .állitott föl, mint  a 

mennyi hazánk többi részében, . a mult . év folyamán, összesen lé- 

t esült. =' /336/ 	 . . 

merlin Emil óvodatörténetében nagy lelkesedéssel üdvöz-

li, hogy a kisdedóvók terjesztésének eszméjéhez nagyban hoz-

zájárult "az egész országban megindult társadalmi és nemzet i  

mozgalom, mely a magyar nyelv és művelődés terjesztéséra ala-

kuló egyletek létrehozásában nyilvánult... mely egyesületek 

egész országrészek érdekeit felkarolták s a kisdedóvást mint 

első és főeszközt fogadták el a vegyes ajku lakosság hazafias 
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nevelésének megkezdésére." /337/ 

A. nemzeti közművelődési és magyar nyelv terjesztési moz-

galom: "Aradmegyén és alsó Erdélyen át egész Brassó vidékéig 

és innen közép Erdélyen keresztül 3ihaxmegyébe, valamint  az 

Alföld nagyobb várasaiba, majd Székelyföldön egész Szász-Bé-

genig" /338/ terjedt  

P.  Száthmáry Károly, -és hozzá hasonlóan még sokan mások 

óva intették attól "nehogy a tulzás e szempontot az emberbará-

ti fölé helyezze s agy, államnyelv elterjesztésének minden estit  

re nagyfontosságu kérdését, türelmetlen ős tulhajtott eszmék-

kel azonositea. A kisdedóvás mindenekelőtt az emberszeretet 

munkája s a faj gyűlölet tanait . saru hirdetni, sem felkölteni .. 

nincs  hivatva." /339/ Ennek ellenére Szathmáry is meg van győ-

ződve arról„ hogy az állam nem magyar ajku polgárai örömmel 

fogadják majd, hogy gyermekeik anyanyelvük mellett egy ujabb 

nyelvet ia- megtanulhatnak már a kisdedóvókban, 

A Kisdednevelés 1886. évi 10.- számában olvashatjuk az el-

só brassői magyar óvoda megalakulásával kapcsolatosan, hogy a 

nemzetiségi surlódások, a magyarok iránti ellenszenv erősö-

dik, de az "Erdélyrászi közművelődési egylétnek" sikerült Bras-

sóban a városi polgárság megelégedésére létrehozni "az eddig 

oly nehezén nélkülözött magyar óvodát .." /340/ 	. 

Egyre inkább terjed a meggyőződés, hogy: "Nálunk Magyar.. 

országon a nevelő intézetek ezek között különösen a kisded-

nevelő-intézet és az elemi iskola ,F  nemcsak kulturális, hanem 

politikai. intézmények 3,s." /341/ 

Ember  János: A magyar beszéd a2  Óvodában c. a Kisdedne-

velés 1887. évi 5--6. számában megjelent cikkében a kisdedne-

velésügy fellendülősét a politikai célok szolgálatában véli 



169 - 

felfedezni. A cikk azt fejtegeti, hogy a nagyobb községek ál-

talában gyűjtőpontjai a magyar nyelv iránt ellenszenvvel vi-

seltető nemzetiségi törekvéseknek, ezért "a nemzetiségi vidé-

keken szervezendő óvodáknál a humanisztikus célt. /a testi és 

lelki erők megőrzését/ is épp ugy hangoztassuk, a mint a nem-

zetit... akkor majdkeilőképpen be lesznek népesitve az óvodák 

s a 

/ 

magyar beszéd tanitásának külső akadálya el lesz hárit 

va R !e 	3` 2 	 . 

Az, egyházak sem maradtak el a nyelvterjesztés ügyében az 

uralkodó  kőröktől. Bizonyitóka ennek Bubics Zsigmond kassai 

pUspöknek 1889-ben kiadott főpásztori körlevele, melyben ki-

fejezi ezi azt az óhaját, hogy "a kisdedóvás áldásos intézménye 

egyházmegyéje .egész területén életbe lépt essék , s a kisdedó-

vodák a gyermekeket vallás erkölcsös nevelés mellett - másik 

édes anyánk, ,a  haza nyelvére oktassák," /343/ 

A Kisdednevelés cikkeiben 1836-Gól 1391-ig nyomon követ-

jük a magyar nyelvű óvodai oktatás terjedését a nemzetiségek 

körében. ennek a folyamatnak a  feltárása egy ujabb tanulmány 

feladata lehet. Egy két gondolatot, tényt azonban kiemeltünk, 

annak bizönyitására, hogy a magyar óvoda-mozgalom ebben a kor-

ban  a nacionalista, soviniszta törekvések legfőbb gyakorlati 

megvalósitója lett. 	 . 

A harmadik brassói magyar. óvoda megalakulásával kapcso-

latos cikkben olvashatunk arról 1888-ban, hogy a szász közsé-

gekben olyan ávónők tanitják a gyermekeket, akik a hazai nyel-

vet egyáltalán nem tudják ezért javasolja a cikk irója, hogy 

"a magas kormány, mint annak idején az idegen nemzetiségű ta 

nitóknak a magyar nyelv elaajátittatá®a végett póttanfolyamo-

kat rendezett, most is, a szükséghez mérten azt tennie" /344/ 
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- kellene. 

A pályázatok között egyre gyakrabban jelennek meg olya- ,.  

nok, amelyek megkövetelik ez evőtől a magyar nyelv ismeretét, 

A Kisdednevelés 1889-ik évfolyamában ez 411: - "a zólyoznlipoeei 

óvodánál üresedésbe jött, •s?. évi április 1-én betöltendő évé-

női dllámáses e d pályázatot nyit, • Ezen állomásra azon oklevá11e1 

bíró óvónők pályázhatnak, -kik a magyar nyelvet szóban és írás-  
ban . tökéletesen birják, :e a tőt nyelvet, .pint a vidék nyelvét 

is, beszélik." /345/ Zemplén vármegyében azonban ugyanazon 

évben kimondottan "tisztán magyar ajku" óvónőt kivánnak fel-

venni. /346/ 

Az  1888-1890-es évfolyamnak szinte minden számában olvas-

hatunk a magyar tyelvii ünnepélyekről, záróvizsgákról. A csápo- 

ri kisded.óvó záróvizsgájáról a következőket írja a lap: "Va-

lóban örömtől repdesett az ember szive . , midőn hallotta, mint 

pergett édes hazánk zamatos nyelve ,a tét ajku kisdedek ajaj 

kán." /347/ A cikkből azt is megtudjuk, hogy a záróvizsgán a 

gyermekek helyes magyar kiejtéssel "rövid versecskéket szaval-

tak el, beszéd és értelem-gyakorlatokat s énekkel egybekötött 

érdekes társasjátékokat mutattak elő szép eredménnyel." /348/ 

"Az országos magyar Iskola--egyesület 1889. november 25-én 

tartott ülésében elismerésének kifejezésévei jutalmazni hatá-
rozott a2 óvónőket azon rendkívüli sikerért, melyet a nem ma- 

gyar ajku kisdedek körében, a magyar nyelv tanitása terén fel-

mutattak." /349/ - olvashatjuk az ez évi 11. számban. 

Az Országos Kisdedóvó Egyesület jelentéseiből is kitü-

nik, hogy az teljesen azonosul a magyarositási törekvésekkel. 

A magyar nemzeti nyelv szépségeinek nacionalista törek-

véseket leplező hangoztatása, a nemzetiségek erőszakos magya- 
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rositási tendenciája nyomot hagyott a 19. századvégi magyar 6- 

vodák tartalmi munkájában, anyanyelvi nevelésében is. A kis-

dedóvó "igazi telepe lett a jó és hazafias nevelésnek, melegá-

gya a magyar nyelv terjedésének." /350/ - olvashatjuk egy, a 

Kisdednevelés szerkesztőségéhez címzett levélben, 1888-ban. Az  

óvodai anyanyelvi nevelésről is sokat megtudhatunk a pedagógiai 

lap cikkeiből. - Igy például azt, hogy a felvidéki magyar köz- 

művelődési egyesületek magyar feliratu fali táblákat követel- 

nek a minisztertől, vagy azt, hogy 1889-ben Dömötör Géza és 

Kárpáthy Sándor iskolai tanit6 között komoly nézeteltérés'ke-

rekedett az óvoda és iskola kapcsolatáról, az óvoda iskolaelő-

készitő funkciójáról. A Kisdednevelésben közölt vitából kide- 

rill, hogy Kárgthy Sándor felrója az 'óvóknak, hogy nem javit- 

ják a gyermekek kiejtési, hibáit; ami az iskolában magymérték- 

ben akadályozza a megfelelő beszédképesség kialakulását és az 

olvasás, helyesirás tanítását. Szerinte: "a kisdedóvó van hi- 

vatva a gyermekeket hibájukból kigyógyitani. Teheti ezt köz-

vetlenül, megfelelő szoktatás, gyakoroltatás által." /351/ 

Tovább folytatva még merészebben birálja az óvodai anya-

nyelvi nevelés hiányosságait, mert szerinte: "a kisdedóvókból 

kikeriilt gyermekek - alig érthetően és a  lehető leggyarlóbb 

hangsulyozással - el tudnak hadarni egy pár versecskét, fele-

lés alkalmával hasukat fogva, magukat mélyen, komikusan meg.- .  

hajtva stb." /352/ 	 . . 

Dömötör Géza - mint elmondja - szándékosan közli a Kis-

dednevelésben Kárpáthynak a pécsi "Néptanodában" megjelent 

cikkét "mely a kisdedek általános gyengeségének, a selypités 

és hibás szókiejtésének egy gyakorlati példáját" /353/ - tár-

ja. fel. Dömötör válaszában részletesen foglalkozik az óvodai 
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anyanyelvi nevelés lehetőségeivel, tárgyaival, módszereivel. 

Irásából világos lesz számunkra, hogy az óvodában az életkori 

beszédhibákat :, a helytelen kiejtést az óvók folytonosan javit-

ják, igyekeznek a rossz beidegzésekről leszoktatni a gyermeke- 

ket . . Az óvodában tanítók már a képzőben megtanulják azokat a 

módszereket, amelyekkel a gyermekek beszédkészségét fejlesztik. 

Dömötör felsorolja az anyanyelvi nevelés tárgyait, miszerint . 

"a helyes beszédre tanitásra szolgálnak különösen az óvodai 

értelemfejlesztő beszédgyakorlatok, versek, dalok is." /354/ 

Nem fogadja el a vádakat, mert szerinte "az okleveles kisded- 

nevelő vezetése alatt álló rendszeres kisdedóv6-intézetekben 

ilyetén mulasztás alig fordulhat elő, mert az ott alkalmazott 

fejlesztő  foglalkozások legtöbbje egyszersmind alkalmul szol-

gál az értelmes és helyes beszédre tanitásra." /355/ Dömötör 
Géza fenti sorai azt jelentik, hogy az. 1880-90-es években az 

óvodákban az anyanyelvi nevelésre minden foglalkozáson nagy 
gondot fordítottak. Magabiztosan hangoztatja, hogy "a kisded-
óvó-intézetek vezetői nem csak ismerik a gyermek helyes szóki-

ejtésre tanitásának a fontosságát és módszerét, hanem annak 

a valóságban is eleget tesznek." /356/ 
A Kisdednevelés 1890. évi évfolyamában megjelent irások- 

böl kiderül, hogy mivel foglalkoztatták a gyermekeket az óvo-

dában reggeltől estig. A foglalkozásokat délelőtt 9-től 11-- 

óráig, délután 2-től 4-óráig tartották. "A tulajdonképpeni ta-

nitás az óvodából ki van zárva." /357/ olvashatjuk az évfo- 

lyam első számában. A cél az, hogy a gyermekek 361 érezzék ma-

gukat az óvodában. 
A beszélgetések alkalmával arról folyt a társalgás, amit 

a gyermekek környezetükben láttak; ami őket érdekelte. Utasit- 
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j ák az óvókat, hogy csak akkor beszélgessenek az adott tárgy-

róli ha a gyermekek érdeklődését sikerült felkelteni "de mi-

helyt az érdeklődés megszűnt, foglalják el a  gyermekeket  já-

tékkal vagy más egyébbel. Tartsák szem előtt ezeket akkor is, 

midőn elbeszélést vagy mesét mondanak, ha szavalmányt, ha dalt 

tanítanak." /358/ 

A l .elrtak azt bizonyit j ák, hogy az óvodákban a kimondot-

tan  iskolai jellegű tanitást a szabadabb; kötetlenebb, a játé-

kosságot; az esztétikai élményszerzést is biztositani kivánó 

foglalkoztatás váltotta fel. A heti, napirendekből leolvasha-

tó,  hogy a gyermekek az óvodában imákat, köszöntőket; verse-

keti dalokat  tanultak, meséket hallgattak; társalgással; tár-

sasjátékokkal, és munkaszerű foglalkozásokkal töltötték idejű-

ket a kisdedóvókban: 

A gyermekirodalmi alkotások egyre inkább előtérbe kerül- 

nek a nevelésben, egyre többet olvashatunk a megjelent mesei 

elbeszélés kötetekről,, versgyűjteményekről, ant ológiákról. A 

gyermekirodalmi kritikák felhivják a figyelmet a sorra megje-

lenő kötetekre. Egyre több cikkben nyilatkoznak az irók is, az 

igen gyakran éles hangu kritikákat visszautasitva. Mindinkább 

felismerik az anyanyelvi nevelés sze ►pontjából is lényeges 

gyerekirodalmi alkotások hibáit, például azt "hogy az ezek-

ben  foglalt köszöntők legtöbbször olyan kifejezéseket foglal-

nak magukban, melyeket az óvodába jövő kisdedek nem értenek; 

'de még legtöbbször az iskolába járó gyermekek sem." /359/ ' 

Sajnos a Kisdednevelés lapjain a felszabadulásig elsődlegesen 

az óvónőköltészet uralkodik, a magyar klasszikusok remekeit, 

és a népköltészet legszebb alkotásait teljesen mellőzik a ko-

rabeli óvodai nevelésben. Kohány Mihály, Kohányi Sámuel, Kozma 
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»énes, Gegus Ida, Milller Leonóra stb. játékdalai, giccses ver ► 

secskéi,árasz .tják el az óvodákat,  

Komjáthy György: 101 gyermekjáték leírását tartalmazó j á-

tákkönyv dalokkal eimü gyűjteménye, - amelynek első kiadása 

már 1877-ben megjelent, -- a jobbak közé tartozik, mert sok né-

pi  ' gyermekmondóka is található anyagában. /360/ A 19. század 

végén a művészi tartalom és forma szempontjából is értékes al-

kotás az óvodában Bezerédy Amália Flóri könyve  mellett a Cse-

megék még olvasni nem tudó gyermekek számára,, melyekkel a szü-

lék, testvérek- és kisdedóvóknak elbeszélés végett kedveskedik 

Gáspár .János nevelő Kolozsvár - 1848-ban. Az .l8913-es évek- 

ben az ővodákban is  megjelenő élen kötet 70 igen rövid mesét, elbe-

szélést, történetet és verseket .taz°ta1maz, Gáspár János Cseméw 

gék oimü antológiájának rangját az adja, hogy népmeséket is 

összegyö.jtött és valamennyi történetét olyan szép magyar nyel-

ven tolmácsolja, mint előtte ..senki sem.  Történetei, meséi, cse-

lekményesek, főként párbeszédekre épülnek.. Arra törekedett, 

hogy ugy tegye közzé meséit, ahogy azokat elbeszélni kell, de 

hozzáteszi: "Minthogy azonban a kisdedek nyelve még provinci-

álisabb, egyénibb a hép nyelvénél, . önként értetődik, hogy az 

elbeszélőknek ehhez képest az egyes csemegéknél lesz valami 

módosítani /kihagyni, pótolni/ valója." /361/ Ezzel meghatá- 

rozza a mesélés módszeréh is, melynél a legfőbb követelmény, 

a gyermek életkorához, köriilményeihez, ismereteihez való alkal-

mazkodás. Csak ezáltal válhat a mese közvetlenné, s nyujthat 

irodalmi élményt. Az irodalmi alkotás csak a gyermek teljes a-

zonosulási folyamata, az empátia segitségável bővíti szókín-

osét, fejleszti: egész személyiségét. Gáspár ezt és a népkölté-

szet értékeit felismerve közli: "hogy legelőször is eme népi- 
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es forrásból meriték, különösen azon ok birt rá, mert meg vol-

tam győződve, miszerint gyermekköltészetünk csirái, ugy mint 

a nemzeti nyelv és nemzeti költészetéi,'a népné] keresen-

dők." /362/ 	 . 

Liindezekből az értékekből a pedagógiai elképzelésektől 

guzebakötött gyakorlat csak annyit vesz észre, mint amennyit 

a Kisdednevelés 1890. évi 1. számában olvashatunk: "Az eddig 

megjelent könyvek között egyedül Gáspár János Csemegéi nyujt-

ja azt, a mire az óvodában szükség van. Az  magában foglalja 

az imákat, köszöntőket s alkalmas szavalmányokat, meséket és 

társasjátékokat, de kevesebb anyagot nyujt, mint  a'  mennyi  az 

óvodában ;szükséges, s hogy, az egyszersmind változatos is  le-

gyen." /363/ 

Az 1800-as évek végén°'ávodai anyanyelvi nevelésben egyre 

inkább feltűnnek a, társalgási, a nyelvgyakorló, és a kitalá-

lós játékok is. Igen közkedvelt volt már ebben az időszakban 

az ugynevezett "hangtaláló játék;; amely az anyanyelvi nevelés 

szempontjából ma is jelentős, a hallásfejlesztésben napjaink-

ban  , is egyre gyakrabban alkalmazzuk. A . lényege as,  bogy a  be-

kötött szemi gyermeknek fel.. kell ismernie, hogy ki szavalt, 

énekelt, _ vagy milyen tárgy adta a hangot. 

A modernebb elképzelések mellett azonban a beszélgetések 

és ..a versek tanitása a hagyományos verbalizmust követte. Az . 

óvónő elmondta egyszer,a verset, imát, és ezután kezdődött a 

memorizálás, például igy: "Most elmondom .még egyszer s ti mond-

játok utánam: Ez a nap  is...  csendesen... Elmult megint...  

Istenem... mondjuk el ,még egyszer: Ez a nap is csendesen... 

Elmult megint Istenem... Most mondjátok el magatok. Most mond-

ja el. Béla. Sándor is  mondja el.  Igy. Most már tanuljuk to- 
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vabb: jemmi bajom nem eaett••• Szent .karod védelmezettség  

e ,yazert amit mondjuk el n161r51 kezdve; A neveld , most előre  

mondja a két el36 sort. Utána a ayezmoket., ::ost a 3-ik ós 4»ik  

sort kután a nevet6 elmondja a 4 e1.26 oo:-t s utána eLmon.  

de,tja azzeZ a gyanmekkel, .ki jelentkezik"«,« /364/ utána a ~ac-► 

vei6 folytatja tovább  a lőlekölG, 	száraz magoltatást,  

A cikk szerzője móc, azt iv me;jEgyzi5 ho;ys "YGen s2Uksóges,  

holy a neve/6 a mill.  betanított imák éta ezcvalmán,yc)d jegyzékét  

mindennap téznél tartsa,  he;,y minden már betanult vers karor ~r.-  
 

ként ismételten eZmondposékt, mart LUlönben a gygrmekek el fog,.  

ják felejteni." /365/ A taxit onat az a ~ezmets3, órdokl6dcíst 
awe/men 	ha ~;yú  m:ó c~jia aaR~, S~t`eda~,  nevelési program megje4-  
l onésbi ;, 1970-4g többé kevésbé tartotta magát az óvodában,  
márpedig az irodalmi alkotás ip cask  abban az esetben b6viti  

a gyermekek szákf,nca6t, fejleszti kifejezőkészségét, ha az  
ga^9 ceztét•3ka3. 6Lményekhez kapcsolódik,  

A beszélgetősek anyaga és módszere rem változott sokat.  

Például apincóxro3. és m padlásra szóló társalgásban amely.  

az 1889. évi Kiadedneveléaben jelent meg, szintén az eddigi-  

ok szerint haladnak, Felsorolják, mi minden van egy házban« Az  

ávónő megfogalmazza a megtanulandókat, és az erk(i1C0i ez8b€lyt0  
Változatlanul  a közlő máeszer maradt ezekben az uacalkodsi A . 

beszélgetésekhez f`i,iaD.3tt kis történetek lettek. Csak valamivel  

derüeebbek•  

A Kisdednevelés 1888.1890wea évfolyamainak cikkeiből 4udg.  

hatjuk meg azt is, ho39'  az c3vén6k6r,z6 intézet EmervQzeta ,nem  

módosult: „Qél;jét nem vál:taztatá, okttatáoi elvei lényegileg  

azonosak maradtak••." /366/  

1890 -bean már három 6vcín6képZ6 mtiikddött,, A pesti kisded- 
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óvékopző, a központi Frőbel-nőegylet által fenntartott "gyez+-

mekke:^tésznő"-kópző, és a kalocsai római katolikus óvónőképző, 

amely az elemi tanitónóképző intézet , igazgatása alatt állt. A 

:éri főkről olvashatjuk  a Kisdednevelős 1890. évi 1. számában, 

hogy: "az óvókat kópző három intézetben kizárólag a magyar 

nyelv alkalmaztatott tanitási nyelv gyanánt; ugyanezen nyel - 

yen  tortért a tanképesités is," /367/' 

.r:? Országos Kisdedóvó-Egyesület óvodaiban 1890 december 

23-én tartott karácsonyi ünnepélyen Tisza Kálmaánnó, Berzeviczy 

Albert s, Kralowánszky Istvénné P.  Szathr áry Károly, Kohónyi Sá- ' 

murai.,, Kozma Dénes is részt vettek, ahol az egybegyölteket Zsi- 

linszky Mihály országgyülási képviselő köszöntötte. A követke-

ző szózatot intézte az óvónőképző hallgatóihoz: "Önök_ lesznek 

bizalmas játszótársai, első taars.it63 azoknak az apró csemeték-

nek, melyekből majd a hazának jó polgárai és jó gyermekei  less-

nek. Nem csekély feladat ez, különösen ebben a mi eoknyelvil 

hazánkban s hol a magyar nyelv terjesztésével egy -gitt valósá- 

gos nemzet i  missiót telj esithetnek." /368/ 	 . 

Ilyen előzmények . után kert,ilt sor 1891-ben a kiededóváa. 

r61 szóló törvény megalkotására. 	 . 

Ivó 	. 	 . 	 . 

Az 891.. évi kisdedóvási törvénzie  ,elexi se és hatásaaz óvo-

gal_manallt  nevelés további  fe lődéeére 

/1891-1900/ 	 :. 

A kisded-óvás törvényes  rendezését a 19 .. század végi társadalmi 

fejlődés és nacionalista politikai, törekvések .sürgették. Az e-

rősödő munkásosztály, a nemzetiségek elégedetlensége, az oszt-

rák-.agyar monarchia válságának egyre szembetűnőbb jelei kész-

tették a kormányt arra, hogy a kisdedóvási törvényt az ország- 
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gyUl6E) . 816 terjessze*  ls6f ~ aváky Albin  val l~o- Os  kUS3a1i€tt;cls•  

Ugyi r'.niaLt e;? előd j 6hoz; lieort Lgdst nn.hoz honon].6an egy re  

rin; ~,,yQbb 6rdek2sd6öt tanunito4t ax  dv s1dally iránt. Az 6voddk 1-  

ránt fokQz6dó figyol.ca loGf5bb ftcstivamai  má=..a 4z e1646okbcn  iq 

eAn,u4ttUkt  

Az 1890-e® ávekben 	egyre kcv'e3ebb 26N21 ©vvt foglal.  

kaztatt«..;k az 6vodákban,: etArt Ca° ry Albin  :i?+ ath4:ary Kdrolyt  

4-6rta fel egy törvőnyjavosl.at veazl.ytá,.*sk e1leisz:It5o6re.  

C törvciry-tervezetet 1890 foirra6r 10-ta 	tarGyel.- . 

tLk Meg a va3.1ds. 613 köz,QictatdWU 	miniozt6Tium ten6cptC3 ú6»
..  

ben tartott  tanácakQzaoQn* /359/  

A nzakbizotts,ig tagjai kö 	toláljuk Dr.Borzeviczy  41.~► 

bo n  d1.laatitkárt  s  }3ubics Zsionond I►aasa:3. paQpvkbt, Teuts~ch  

Dániel C9zd: z nveng8l.ikus piispüket  e  Fegara Viktort, V. Gzathmá--  

ry aivo].y miniszteri  biztaot, 	miniszteri titkárt,  

~ddQr J6zsef egyetemi -  t1?nirt, Wtaxfy 	cyomcEke3°tőazn6  

L6FSző leazgat6t, Dömötör G6za ővGneih6pQi5 ir3tózQti :rgazgat6t *  

elindenrzyiam saegitatt6k java,olatai1kal., biadl.atukkal a'  

'Wry 	erVf:z@t vő ,s6 formáj4X:a.~k k;'ielaknlását,  

~►iiZúnL~ aera 

 

new  vitát vdtt ott Ui R6tby Lajos huryadmeg° c3.  

kivá3.yi tanfelagyelü inditv{rye,, amely  arra 5.r.ányult s "hogy a  

magyar ,  nyelv tanii;ásfr.ak akkoxn tvr ©ngcdteecel a kiaelcd6v6,  

intvzetQkberr,. hogy n6m:? k6p cl.Cmazditan,á a m  agyar  nyelv  okte.  

tec€t az iskolában." /370/ Touted.  adez papk reagat R6thy
,  

jaae,alatéra, kitejezve fá3.alm6t, miözex3nt ; "az a nom magyar.  

ejku n6pek ktlzött ol.úged4tler,c6wet 6o  

 

 eakodvo tlEnedóst 

het*"  /311/ álLvatboz ~tt arra:  "h~ .V a szdsR iskolákban 

 

 e  ma.
. 

rxyelva oktatdo cdak a máoo:?ik o.ztál.yber2 Lezd6dik 69  

moat .  a =war nyelvet  zár a gyQrmokkertbc hivatalosan be  4- 
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karja 	Athy iraditvzin~yát mellőzni Wren," /372/  

L szakbizottAkl c tcvdbbtwkbán utad  dUntvtt, how  a  m' 3yar  
nyelv legyen a  fo  :la?,kazá3ok nyclvoe P. O nathm;.1ry Kdroly hazzd-  

ozAdqe alcpj6n: "kiand ,t6h, hoc:v  a .  nem ma tar ryel.vii mintaó*►  
v cc:d%l3an a'nap eg;,ik fc16b on aaermel:akat !negyAr xyelven ke1l  
f©Glalkozt atxai, Ezt ugyan T©utack nemzotts6gi szempontból  
mate, de vól.emén,yóbea . aesxki aem. ooztozott (-. " /373/ olvashat-*  

j u,k üS;ii,sdednov e1.6 ab en megjelentetett j egyz<;kOx ~,~v ez3v eg6b ene  
tgxv6m .3ava31atot 1890 dpTi3.i© 28-an nyujtott6k be a  

i.ópvipclóh64rak ós L091 jamidr 19-ón kczdadk3t t meg ennek  

.t., al:3,s3• ' 

L wagyar nya1v k6 ~.~rl5aáben megoszlottat a vóleméryek•  
xa íTibctar, Caáky Albin bo©zódUkben az ural.kodő osztály nec3.a-  
inaliata tUrekvós©it Qgge]meztók mea t  amikorie i~azgaulyoztó.k,  
hczy az óvoddk, ut j ón lehet elterjeszteni c meti,dar nyelv  igme~- 
retót, a nemzatiavgok k'crzOtt.. Cesiky Albin tObbek kt3z€3tt a  k'ciM 

vctr4025Ret mondottas "Azt gondolom tisztelt ház, hogy  m3r~er~- 
kineL óulekében fekszik az arr3zagban, holy ez 	nyelvét  

cZsa j útitsae riQm akarom ezáltal c, nem magyar  ;-enyanyel.vilek j o-

gr~t Qsarbit8nf.; csak módot ekarok nyu3tani armt hogy ák is  el~ 

Qaj F 1 úitha,8eák emaayar n,yelv c.t, " t374/  
A mmzetls6gi k4visel.i5k ólcr! tiltakozása cl./enóre nyolc  

napi tárgyalda u.tt.in részleteiben i3 eigcgadta e k6pvS.eeióház  
a kiaded6v6ai tt;r'vénAavaelat ote fórondih€z m6rciue 9-én tár  

gyatta, ahol a r►euzoti©ógi képviselők raj ra tiltakoztak az er6•►  
szakos magyaxasitda ellen, de vcigil1 i3 bale kellett xyugodni.ok  
a türvcixay rrájuk nózve aórvlraeB pontjaiba ia e  B1 kellett t©ged--  
niok az órvelöati mel;ynck zón,y ©gót  Schenck Wrinc ragyvárfadi  
pUApcSk szeval fejezik ki tal6in 3 l0gfiOmOrebbent "A feladat az:  
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a/Ix:Let nyujtani arra y  bogy az ,..kruzetartozand6U6c; őrzete mind- 
Eejlődjők t  bQaz eytIv6 tartozdo :zpooal 3zaporittae. 

3 e nakia, Loa/ valaki anya4yelvdt 2eladad, az druelmek 
Oo t:ixdokek dtwz0v3d6ou dnal a wagyar államGya6a t;legazilárdi., 
t44-,J4ra tOrecdj6k." /375/ 

A k4sded6vder61 az616 1091. dvi XV, tUxvőnyoikkot lEal 4p. 
=i1.3 16.4n azentooltetőkt amely ez 6v mijuo 20-dva1 14pott 
6lotbe. /376/ 

A kieded6v6a1 tOrvdny eZ4t3 iiaraarafuaa hatdrozza meg, bogy 
"Az /M. ővi 	VIII. t.oz. dltal tz elemi n4ickola 
dattla megjelat taLltdonak a kioded6vda kUrőben helye 
ninoai" /377/ 

A 04 §. meghatdrozza a kioded6v6knaL 6o az álland6 gyex. 
mokmenedah4zaknak a munkakUr6t t  mely- azerint a .gyermekeket 
mdra t  6rtelnee beoződre, 64,01=0 kcal tanitaait teatgyakorlat 
tal 6c1 játőkkal kell foalalkortatnIt kőzimulakelm t  rendre, tiez. 
teogra t  ilIedelmeo medavioeletro kell ozoktatni. aben a pa. 
Marl:121mb= szerepel a nyelvhaoandlat k6rd6oe iO4 A, tUxvőny 
ozerint: "A kisded6vodákban c 	 a nem 
magyar anyanyelvii syamekek foglalkortatdea Usozek5ten10 a ma. 
war may s  mint dllamnyelv iameretao val6 bevezet6e8el."/370/ 

kieded6v6nG-k6pző int6zetekr31 ez6/6 2ejezetben a 
ezabdlyozza a kődesitC vizogdkate  itt  azeropel a kUvetkező ki. 
tőtell "A lapeeitő oklevől aldirdea a kir. l'enfeltigye16 vagy 
holyetteee megtagadni tartozik akkor t  ha a vizoda tevő a ma-
gyar byelvet oz6ban 6o irdaban kellGen ner ja." /37')/ 

A tUzvőny a kőpoeit4wn icULt v6tőkt61 io megkivánja t  

bogy aLiennyiben nem 'tuba e1őgi;6 magyarul t  kineleeek a ttir. 

v6n/ 6letbeliipősőt6l azámitott házon őven belia vizada tennie 
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tTmnrt3u F,  astir  alka7.mam:sban 161.t6 okl,evel.ea 6vfn6k io, mert s  

t► eZlen%c:?d esetben a2.k.omáaa3:crúl clmozd3that k." /3€30/  

Cséky Albin  a kisdedévis2. tUrvény s:erkteli.ti'se utá'r? 7y6zti-  

xe.dRaiple?ecet , Lt 39it'1noktt adott 	a t3zv6ny vűni Yajiat.~  ~ •:~ . 

do7:6b8n4  

Az Ut^e  x  tás m pol.,,ári ks?o:1;;°,c;k széipira a k3ededéváQrsíl  

ezólá 1891. ővi 	tUrpényaikk wlgrekaa j ttioa tárayábaa 1892-  

ben jelent me a* Az  Uta®itdo a;aba;rozta tUbbok ktiztitt a kie-  

dedóvodak ápitásénG:c belsS Q].reaniozé35t, a baszerzondú  

koatat b ;esziti3zne W, ► . /:ra1*  aa*  my l3,ókl.ot/  

Az  Utaeifi6s mc3.atározzm azo?.sa t az órtel c. ;fej bf: sztó óo murr-  

kaczega rogl alkozdci. eozkdzUret, ar.iel.yeket . ,~i.ne2.Q.z 6vad.€:nak be  

kol,loae szerezni.- A  bcazód é;a értelemgyakorlatokhoz sz'dksé3ae  

c=mlóltetú eszkbziik= "Természeti  tárgyat: ayUjtem6nye0 KitkimUtt  

dll.aok}. , Az  isanortebb a?e tec ay4temá :',re tibél vagy papi.r-  

6yuzmdből. vitiz4nyla ;os mEá:fo°ab .̂:.n..* wa3vak ós  nyers anyagQk,.:*  

Ismertebb dstréryok... Gozdaazi ., hazi 6a I'zQnykuaepzkcy,zbkE Az  

pc:xosok lemertebb oozkUzei kicoin,y3.tQtt p61:lan~,a©cban« . .. A  szaM.-  

lóltc3td képek teljes eyzajtemáxayc /611atok, iparosok, életké-  

petk/" /381/ Az  cSvoOrk ezeket swUki3o kU3,ttióavet6ei keretUk mi*~ 

att, 	tndtik mcgvenni.  

Az utnei.taeok, Y.ziarrendolatek t  c1Si.r4ao% ellenére tcbi+ttr a,  

kisdedóvei tFirv6ny c^.ak i.rott na 1aozt m,arad,t, ,1 k;it elezé dvo.6  

da2dt ogatáa az an„va,is.k miatt nan volt mindenItt Pogartatosit•-  

hatcí, az egyhAzak bol~ol.yéoa, e7.leerzéAe a ú'rv6ga ellenére .is  

e?"c3súdbtt* A  ki.adedbvas5, •Wrvény azonban k6tségtel.ezi.i1  :~ A~ 1► E~- 

dóst jelentett n =war  fvodardgy tUrténetébaxz. Uxmawribar, az ,  

ho;y az ávadai. nevezés 4Z2.ami, Uk;y lett, jelentós eredmény vol,t.  

Az egyenetlen amit a koxznénvr mindenk&ape;rt mez akart vad.éai.ta- 
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ni, a d?'azy8ra9ittip volt. 	 . 

Az bvcdai nevel.dsbe.n az e,..ve%tet:k,  valamint an u;yne:ge--  
zett "nemzetit irzlnyzat, vamin:- az "ujabt) mcv,?ar ictoLa" }ivv- ►  
grek m6d5zertan3 e1kópzelóssi terjedtek e1. 	 . 

. AG : óvodQheda3a.;i:Hban az 1E91. dvi kiodcd6v'Ui tUrvery ős  

az 000-as dvok vdaón jellemző .mctodi.kaá. ,.'orradalom hatására  

uj módozertanok, kőGik°3rzyval: jelentek ne3: e,  Risdeclx;ogel.őo'oan,  

az ovada,`i. nevelők fol.yd3:ratótzazz reli.?ezereoexa tdryilltok elmóloti  

maktaM°lati k6rdósetkel fö ;1a1?:oza +ana%mdn,;rokat, ca,kkeltet.   

A 19. ozdzad; vegún axn mar vv .odei nevelúmulla maIcorlata  
tab€-kev606 a kitapaaott uton haladt, tovdbb 61t a haGyor~  

moo mdd®znrtQn io esakum, mirr:  ca .Pr5bol.`•?'d l.E3 fö;l.al.kozda©k   

hazai emcztvtvk lagl elkeQebb kő sel.ái, Di3n:itdr Q6w;,  
Zruffsz ~ •,y lGzeor vw;i.to?,at;lanul 1 17;51)01 Poalalkoztatdca,iz iae-  
kcznel» dttfLtetni a mamar a5v4dapeclaa63161ba.  

Damdt"r3r Qózaa A ,ltisdedncqe/d,a ős n5do7e,stnn mn,:v4rx.ati   

kdzikdxayve óv6n5ls4pz5 intézetek, kiadednovelv":a5k óo mlxivv3.t  oae*► 

le.doiz haeznAlatárac'.~~x kenyvc3ne?b 	li4t;o'cc!A az 1893-94 k ,1..  
z;$tti időszakban jelentette me ,s. Z1aff9Zky dózsefl A kii3c3,Gd5. - 

vCs do Fróbel nP.veldoi rendszere elm!' tanulmánya 1892-ben  vat  

iomerttg aE? ávedakban,. /382/  

Az . egyeztetők órdes4e, hogy a t eirsalexsok során már a ()Tet.•  

mekek akt3.vitdadzat kivál.tdedra in tdrekt3dtek. 	 . 

D~1?.:~J1tiR, 

 

Gőz  R peQti, majd 3.Q95 -t il l.  a h6dmezávóadriaoly3', ... 

dllami c5v6nóiró  ,z6 intó^et l.gazsatdja makorl.ati kázikdnyvót   

"a vallás éa ki3znktatásile , i .magyar királyi miniszter ur dztal  

1831. óvi 07,472, szám alatt kiadott tanterv ozi;oru szem eiótt  

tartdsóval" /383/ adta ki,  mint  ezt k3nyve clmlapjdn, kdzli,  . 
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Mirfittiz az 6vodafi .fozlalkozsolf, ditalAnoo elvei kbLjtt 
teladatk6nt jelai n;oc, a tvayar nyelv tewjemnenx*szilk:Alesol. 

a kiadedek kum°L;tt, -volz,zint a k.,:;yer.leize;.: bezmadozovveinoL 
rejlesztri, hozy a5okt ",4rzelzek ós 1tEWztaőztel-
M;:3 kifejezdo!re k4eack" /384/ leayenek• 

L1c31atirozza a besződfejlesztősbez jelclaZa beszal 	6x4s. 

tcler,C4a1 orlatck 041j6:4 1  feladatIt# Ca a kt..151y kdpzőmhe lo 
elenaodhetetlen mos6k, olbesz614sek (Ss verask sivat. 

A beaz5d- 63 IrtolCAMElkOat:.':;01CA'ak szoKints "a ayerraeze* 
ket a lealOzelebb kUr4yoz5 4.1:GyaUx11 t11 ne.;ke7.:dődnie, mk-
pedie, a tarayak ozamlőltetősővel, meamutatAskival, a azok 
r6azeinek Lis tulajdonsasinak ismertot6o6ve/0" /305/ 4 ked4ly 
fejleszt4s6t 06/m6 tdrsa/easokital Laposolatosan m6a a kavotke* ,  
za:ot irjal "mon4364°-el ak2sded6v5nŐk u gyomekeknek a 
ozamlatetett tdrgya74xa vonatkoző 	a ted6147v114J, 20jleo2t604 - 

ro, namenitős5re smelzat5 6L kiviloaatotti a ayormokek fatal 
izo34rthetőnkiesmend6kcilkat, ilndalmuk jaw 1:exadkeitil ells. 
morhető ayenmeirversetot s  a jól itivalasmtott 611atIesot, nak. 
nQm6ket ás a besz6d L5s 64telema.yakozlato% kbe valző olyan 
elbeszéldseket, =lye a zytirmoke erkUlool tlo vallasi 6rzUle-- 
tinek fej1eamtős5re is arzalmusa%," /336/ A killunbuz5 t:Irsaa. 

jcItk;%o%at ia ejiinlja a 3yenielxk uysnyelvi noyoldsdhez, iay 
pú1d4u1 a 1il/UnbUz6 6*rz6kfejles!;tő, ős lalvaalaC:13i jtitSkokat, " 
A tulajdonkőppeni eszialjeit6kokkoz Iorőbelt Wvetve verseket 
kaposot o  tis szivezen alkalmazza am uaynevezett otalányfejtőd 

36t5kokat iv, A ntaldnylgejtP j1t61' beszApti:asel kozdŐdik, 

J4t4t sordn dal, verso% hanazanak el. DUmUtUr aiza nem oo uj 
gondolatot foaalmazott mea maszertardban,inkab endszertzni 
iayekozett az előz5 6vtizedek 6vodaptidaa6»;ial ault:orLatit. A 
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besméd de értelemgyakorlatokban a már ismert iskolde mddsmereft 
ket alkalmazta Omerdabelyi Adolfhom, lisabé Endrdhem hason16. 
an. A magyardtat, a kérdéeslelelet, a társalaási játőkok, a 
Versek, mesa a legfőbb esmkömei as 0 médszertanában is am érw. 
telem 

 
do am anyanyelv fejlesztdsnek. 

A kor taxekvdeeiből is adddottt bogy am anyanyelvi neve-
16o am óvedákban is előtérbe kerUlt. Jellemző, how Dömötör Gé. 
ma igangat6s6ga idejdn a hddmezőVásdrhelyi événékéPaben kéPtemw 

pitő irásbell vizsgák tételei kömött 1894-ben, co 1895wben is 
szerepeltek a gyermekek anyanyelVi nevelősével koPosolotee 't64 

telek, Igy például  1894-ben am e3Ylk cixn  IGY sZélts "Maya a 
kisded beezddbeli toratkozúaai e begyanjavitgatjuk amp- 
kat7" /387/ 

DUmaör admit a nyelvardős Ueydnek pártoldodra a Wino
aysárhelyi környezet Is Osmtönömte, A váres civiseit anola- 
feku patriotimmus jellemezte, ami ebben am időben a mugger 
nyetv terjoomtdeeinek kérdésdben is kifejemésre jutott. 

Az dvénőképző intézet ldtesitésővel kapcsolatos városi le. 
vatári Ugyiratok 4732/1982 jelmetU, a tUrvénybatésági kOzzyti. 
lésnek a vends*,  de kömoktatásUgyi miniszterhem irott levele is 
bimonyitja ezt .  A levélben a következő sorokat olvaobatjuk; 
1%001 vdrosunk tiomta magyarváros, melyben az dvénőképezd& 
ben kiképzésben résmeoUlő ntivendOkek a magyar nyelvben veld 
teljes jártasság mellett a wires lakosságát kimárdlag jellemző 
egyemerU, de solgoruan erkölcsUs szekásokatt modort, életm6dot 
sajátithatnak el, mivel véal a magyarosedds, magyaroeitás 6r.- 
dekdben kivánatos, how am intézet a délvidék, illetőleg a ma-
gyarAlföld omen rdozdn ős éppen itt városulkban egdszsdges 
talajjal bird vdrosban létesUlhosedka" /388/ 
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A hódmesz6váeárbelyi állami ávóstóképzó intézet 1894/95* é-  

vi  órarendjéből megtudhatjuk, bogy  o:aemzetiségi. hallgatók how  

ti .k61 áréban a rocnán áe a szerb nyelvet is tanulták, /XáIII*  
.ozámu melléirxet/   

A kiededóvási tbrv6ny mesgj eleeadeee után egyre inkább  eló•- 
térbe került az egyeztetők eíe Próbeel pedagógiai elveit ki3vet,  
gyakorlat kritikija*  

Az uj "nemzeti" irányzat hi,ve3. l6nyege3ben Frőbelt követt- . . 

ték f  de a Fr6bml-Pule  foglalkozásokat megyaraenek vélt elemek«~ 

kel igyekeztek keelyette;eiteeni; illetőleg ki.egóeziteni, Peres  

adndor szaval foglalják Osseo as ujabb tűrekvás lényegét,  

szerint a legfőbb kuvatelmóuy ass,  hagys "Legyenek a Poglslko-  

záook . - .ryagyarokl A magyar gyermek foglalkozásait  vigyék  be az  

óvodába; a dinnyehéj, tiaiztavesoozű, kukoriese, csutka btb, hegyen  

egyeni8 rangu FrBbel eszközeivel*** A foglalkozások i#sszes  a-► 

n,yaga magyar, vagy legalább teljesen  meeghonresit  ot  t legyen,. Dal,  

vers o  ima, me,ee,, j4tók stb,. egyaránt* A foglalkozások nyelve  

Legyen magyar, a tegyük ilyenné .: ieehetáleg idegen ajku áv ow►  

delinkben ie.. *  e  egyszersmindreemzeti alkalmazd®a által tegyiik  

am  óvodai nevelést nemzetivé." /389/  

A"Memzeetá." veggie "magyar iskolát" táraogeatta a ezázad"  

fordulón as  ugyxeofitezett gyermektanulmányi mosegal.exnr  is* A gyee~  

mektanulmányi mozgalom legkiemelkedőbb egyéniségei,  - p~ ldáit~t 

Nagy  Lászl6, felismerték a rági., mindenekelőtt Prőbel peda-

gógiájának hatására kialakult óvodai foglalkozások meereveég6t,  

ezért nt3velni akarták a gyermekek aktivitását* /390/  

A "magyar iskal,a"meegteeremt6je valójában Péterty Sándor  

volt, ski "nemzeti"-nek nevezett peedagógisi elméletének egy  

CQéky  Albin Altai a leendő kiödednevel50képzó tanárak számára  
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1692-ben szervezett tanfolyamán elbangzott el6addsfban adott  

.hangot. 	 , 

Póterty bií^áiita az óvodák merev .iskolás beszélgetéseit,  

az,sok, éaekehtet6et, az erőszakolt ktitOtt játékokat, az  ~►e~ate~ 

retktizlóe uralmát, a tr8beiizmuet. Ezek helyett a magyar 
 

kUltc3Qzeti alkotásokat, monddkákat, ., népi jlt6koloat, népies dal«  

lamvka,t, .  P6sa Lajos vers►oifi 6s a kgtetlen beszélgetést aján»  

lotta. /391/ 	 . 

Pgterty keré c©opdrtosultak azok, akik az egyeztetőkkel,  

és Próbel kUvetőivel. nom 6rte;Ctek egyet, 6o az 6vodák belső á.‘  

letét, az  Óvodai togl.alkoad4okat természetessé 6s hópieesn ma-  

gyorrd akertdk tenni.  .. 

TdrgyrunbL ezempQntjáb6l a magyar iskola legjelentősebb k6pis  

Viael62 t  Perem 3ándor,. $záaord Ignác, Lé:ng axlé ►ly ős  

ria voltak. aódezertani kUnyveikket, . beszéd és . értelemgyakor•  

latokkal kapcsolatos tanul.máma#kke1 egészen es I. ailághábo-  

ru. időszakáig m®ghat6roaták ez ágvdai anyaxyo1Vi nevelés gyaw  
kQristdt * 	 . . 	 . 

O 	KOstis céljuk vo  ltf hogy a gyermeki öntevékenységet, akti- 

vitást talcoszák - a  beszélgetések során is. Ballal gdroly igy fo-

galmazza meg az uj irányzat elkápzeléseineb. l6nyyegót: "Ha a kis  

g<germok fejlődő képoaságeit, életjelenségeinek biolcSgSai moti-  

vumalt számon tartjuk, akkor leghelyesebb, ha üeztdnsaerüleg  
togl.e.lkontetjuk 3t.- imam mesével, beszélgetéssel témát adunk  
a gyermeknek, a kS,vl,telt, az alkotást pedig no mutassuk eló,  , 

hanem 'bizzuk őreá:" /392/ 	 . . 

Céljuk az volt, hogy a gyermek dltal kéQaitQtt táxgyakr6l  

beszélgessenek, 6s igy javitedk hibás képzeteit, igy  8lskst ~- 
sarak kl uj fogalmakat, 	 . . 
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A gyakorlatben do az uj elmd].otekben ez Uezt$n©Zeztt fog..  
1alkoz3enk  cinén  e].vetettbk a régi t-dxea].gdsi módot, az elemző  

3a elasemutató módszert.  

Vere4 Under: Kio8edneveláe de raóciozoxten cimi4, 1893y-ban  

megjelent kOnyvében Ceaaetoglalja , a ki®dedek fogialkoztatd6d« ►  

nak fdbb pedagógial elveit; Lzek kOzUtt am d],etkori aojdtoaeá-  

gok figyelembe vdte].e, a fc3kozatosadg, O:ttevd:.enysdg, eokolda-  

luabr ° óo a megyarsdaza való tdrekvda azerepel.  . 

, —egfa'atdrazza a fQgl.alk4zóoak nemeit. 4szerint a fahőesr -  

ozorl ime, tteezGd d© 6rtelemayakorlatoki teatyakorlat, jóták,;  

ranknozcril fQglalkozzlaek, 6nQk, w =War nyrely lszQéretóDe való  

bevezetda ozerepelriek az óveddban. K.ieM©li r  hg;y mindezek a he-  

lyes beszédre is nevelnek.  

i:arGdztfltjs, bogy amikor a gyermek mes; t . , ves3ot hallgat,  

alccgr tUbbek kOzUtt beozdlni la taaua]..  

IIapjaitkbnn io mewkUvetelt addszertani, utaeiSd©okat kö *► 

:a:~l a veraek tanitáe.5vu]. kapcsolatosan. iy pSlclául helyesen  

leaoxi eel, hogy a v erA tdmd j a a gyermek ótó ].t d].mónY Qitaez  

ken, hogy kapcsolós] j ön, magyaros vervelEdd legyen, a bemutEr-  

táet ne előzze meg szb--Z4galemmgyaxdzat# a verset drthetdon#  

tozmd:iaetea hanglejtdaenl mondjuk el de agyozmekoktül is ezt  

kűvate3,ji3k meg, "a hdpee m.ondbkdk agywkót órtheüetlen ezaváeM  

tól ne fdljUnk,, Iaa,xgzatoo, Utomee ikerezevak szok,i melyek a  
kiadeaet g3r3zyőrlcüatotik, ;  az cgdozóben mQgózthető Q Meg dt.  

órezhető vere egyM►k6t nehezebben círthetc3 ezava cesa baj." /393/  

Legelőbb ilyen korezorUek azok a gyakorlati tanáCeai;i a*-  

mol,yek a raeeékke], kapcsolatosak* ; j az e3a6 aki kiemeli a meaók  

j aient3ddgdt a gyermekek ezemá].yivógdn©ic ook4lclalu formdlded«.  

ban* d4 külOndeen aL anyanyelvi ne'Velémben. A kOvetkezőket  
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mandja ezzel kapadQlatosant "La  n4::es6in;:: tartai.aa nem min-  .  

dig  nemeeti is, de nyelve miudenl:or a 3.e;t ie;yükereeebb aa r . 

dyer..." /394/ Gondol a népme4úk drasztikuc kifejezéseinek Qt~-. 

hagyására, as  immeretlen fogal.mak m8gyazdzatdzs is.  

L:egyar 4iededévG cimd kiadványában, cal  1095-ben Jew,  

lent - meg megtogalmzza a társalgáe cél.3tít*  szerint: "a tár-  

aa  aás eáljs a gyermekek meglévő képzeteit rendezni, világooaü-  

bakkí és batáxozottdbbakká tenni 0 a t~rgykőpzete3t a msgtole*R  

lő  szok4peetekkel. kapcaeolni Usze,. A oélimázlyosan vezetett tdr*-  

eal.gá©sal gyakoroljuk a gyezmek e5rz4keit, emlékező tehotie6g6t,  

irányitjuk tc.4;zelet.6t, gyorapl.tjuk azékincQét, j .avitjtk ba©z64.,  
dét , leszoktatjuk a kivj téei hibikx610 /3Xi/ 	 . 

061 megbatárazáoa ma is korozerUnek nevezhető *  Peres an' r  
dor a beez6d es értelemgyakorlatok m6clsxereit . is felsorolja,  . 

analyek kUlatt már isoxánteem találunk olyan so.k ujezoril elkép~ ►  

zQl4nt, mint a gyexmek:trodalom:.al kapcaQZn ►too elvei kazGt t * A  

tároalgeloolc támakdxe3,, alkalmazott  G2 járáoai a már ismert perfa-  
g6gi€3i gyakorlatban tabnyirQ megbénólc. A nap folyamán a sorra  

kextilő alkaleaHeerd beszélgetések mellett a heti, zcéo, vagy  . 

három kA e1eső társalgást javasqlja# amit az á~vón4nek előre  

meg kell tervezni* A  beszéd és étrtel _ g akol°2atok szerinte sem  

tarthatnak tovább 10-15 pearcnál, n tárgyakat azcml€Ltetní kell,  

a kérdésfeltevésnek helyesnek  kell; lennie* tArealgágok té- 

makjrei, a lárgyak elemzésének sz empontj ai telj esen megegyez»  

nek a már ismerte#e3tke1 1; ujoZerii veupán az, hogy a besz6dk4eQ.-  

odg fejlesztését is  nagyon lényegesnek tartja  a tár3a1gásdk-  

ban* 	például mogkUvet eli, bogy: "a jő  Wrdc;s 	egy-  

szari, nawaros, világoa s  határozott l.egyen•*• A felelet 1b+►  

g,yon hangos, bátor, tartalmilag s nyelvtanilag helyes,, . .. Igy  
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tslnesen k3.Pej ezni. «i neszál-;etCo közben UgyeljUxak arra, hogy  

a gyQrmok helyesen  k#3s3oo U©eze a 026 f  a  tár;yképeetQti helye-

set  Qjtae ki a. s$át, a rokon hangzáei szavak ártelm6t  no saw  

varja U©axe, ne dadogjon, no  ®alypitsen i  a szavak v .ág€t xte . 

harapja ei... Laoean, $.emftlóa utján javi.taluk a hibán ki.ej+  .. . 

tóseb;" /396/ Lz utőbbi mcgállapttáeával tavábbláp clőóeinól„  

de a kGrueban tanitáanak 5 is hive•  

A  kátetben kC3zblt társalgásm;nták, játdkok, vereck .,, me-

sa:  mellett a  Magyar  bes'3zdd +apyaga nem maByar ajku kiadedóvó -~ e 

intazetokben cimU fejezet is  sawarepel , amely hárov korcsoport-

ra bontva ki3zl1 a  Pvglalkozdsak kidolgozott anyagát ..  

A  társa9:gáe ók évi" Uteatexv6t i.a megtal&1lat j uk a Met.  .- 

ben, = yon kQrszerii S, e;j ogyzáa ki3sr?-t3tóbea3, LQ^€3rint a" A  t er- 
 

vezet a helyi kr3ram6ntyek s2ozint . mód©ei.tható csakis a,ttnar-  .r 

tatQul teki:ntoáda." /337/ IXX.IV. ®zámu ,  mell6klot/  . . . 

Peres  Sándor elmdleti 83 ayskoZi/Qti tevdkenyságQ a ma-  

gyar óvodai anyanym2.vi nsvelóa további fejl6dávo ezempontjás.  . 

bó1 korszakalkotó volt,  . 	 . 	 . 	 . 	 . 

A századfordulón az "uj sr,a,,yar iskola" tst3vetői Mill  sor►  

kat foglalkozott a  beezód-  de ártalemgyakorlatvk kórdősEivel  

aWAP. Oásia, akinek Eisded6vedai beo .zéd do őrtelemgy€skdrla-  

tpk ltársalgds/ k6zik:inyve aimti munkája elászür 1 094-ben je.  

lent meg, Lperj oaen; k:lvinár Mária az eperjesi . állami  kisded  . 

óvá;kápztSwiatézQt .mints  Gv¢n ►r~3ekcint a ak tár,ealgáai anyagot,   

vQrset, mee3t jelentetett tun, Peres Sándor szerint: "köpyg.  .. 

nyed #  játezi kiededekhcra márt,, ugyan hiányos anyagu, faldol- . 

gozáau" /398/ veraakot, tárealgaookat irt. Innek e  llendre  sa9ti-  

voi tab kiadéet is  megőrtek, 6a orCieen dreztettEk hatásukat  
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a korabeli 6voclakban. 

LvE5nek előssavdban ki2ejti, 'logy az óvodei 2o3lalkoz6- 

so% kjoUtt a based- 4s őrtelemgyakorlato% lvelnylik a legna-
Gyobb tapittatot, 2igye1acti A gyermekek ólatkori sajdtocati-

Gait figyelembe vőve Wixom korcsoportra bontva W3zL1 a beaza 

Get6sek anyagdt A bezzélget6se1 tőmdi kt11;.;njsebb reandazert 

Z: Uvetnek: Az I. rőszben padaul a babd:c41, a szemr51, a 
Lidzi cillatokről, a gyaLimakek ti1tz6k6r61 beszőlgetnek :  a 

raooban minden lodi1ui  sorrond =Mill a rőzedrőlt a mőkusra : -  

a szekrtinyről stb: A ZU, ősZben a rendsoarezetlen tcarálcat 
taldlős lardóeek, rUvid mes6k, voroe4 :  egyes targyak Ussoehao. 
soplitdea tarkitjdk f  

-,a0lndr Mdria boszagetőeei Vatozatosak# de egyenetlen 
szinvonaluat: Vannak kUotilk olyanok :  amelyek a gyermekek ak. 

tiv bekapcsolőddsdt is biztositjdke tdbbs6aUkben azonban ao 

mádozere az uralkolá c€. Ilyenfőle instrukci. 

ar.kal taldlkozhatu 	34yvben, mint amit padiul a hőről 

szől(:; tdrealgdshoz kapcsolt "a h6l'1 szőlő kUltemay elmond4- 

Oa utda az 61,6133 a veroben elaeordul6 csalekanyeket uhdnoz-

tatja: Az 6voddban havat 6z'mt szt, eat a kicsinyekkel fel 

szedetjUk a igy ye tjkvlti doze as hó olvaddkonyskOt 6s 

Lidegsőga: AzW,idn a vereet betanijuki," /399/ riZnyv6nek 1901. 

ővi kladdedban mdr fejezetek alapjdn cooportositotta & tómd- 

kat, 	Ottikok, madarak, 4yUmUlosUk, tisztaság, rabbi- 

oats 6voda  stb,  

oLz Máriattl)* swizad -ele; Zvtizedeiben is sokat irt: 

kisdedcevelda folyazatosan .kOzOlte tdrsaktdeait. vereeit,'' 

meaálto 

Pares iridador mellett a nemzoti irdnyoatat kOvet5 azámord 
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Ignác áe Táng :liháiy, irtak mág a 19. század végén mddezertan  

kíinyveket, Valójában mindketten AUmBtáx 	k:3vetik az anyag  

olrendezde6ben, de kUl.UnbbzSkdppan fogalmazzák meg például a  

vers®el, az oktatd© el.voivel, a tarsalgdsaal kapcsolatos' né-  

zot ciket  4  

IAEC Uih6a.y pol:dául azt kAt eteli, .h4;;;y az imák ruelvezei.  

te gclol.jen meg nemzet9, nyelválnk tt3xv6ry4inek. Molnár  idt~rl,á+► 

*al  e; yUtt mindketten azt azeretnák, hogy a trároalgáe legyen  

ksd63.ycs, 	utánzó mozgáook élánkitedk, ho:;:y máskánt toly- ►  

Jon a társalgás a kisobb de a nagyobb Qooportos 6vodáeak kOrá»  

bona bogy  Q~,rys7exre ne ismorLesnc a tárgynak mindén J eZ3.emZő-  

Ját, ho3y a társalgás formája a dialógus, alapja a vers do me- 

sa 103„yen. 	 . 

J34:,It~F+~33, lgnác az esztergomi óroekl 60n5k6pz6 l.ntt4zet  

iggzgatőja 1897-ban ms;;j  elont Kisdodnevelóe do  módszertan a  

r474i ka tholikue k.isdedóv6nő*.s©p25 intgzzotek ás caaládok sad*  

mára c, rativóbcn a beez6ci do árt©lemrgyakorl.atoic e6?ját, "a be-  

avid ó© árt ©lea term6szotes f0j1,o©ztóe6bera" látja. :aerintes  

"A  beszád de  értelem fejl©dáeát minden óvodsi fvglalkoz6Aeal  

015mazdt,tjü.lc, mid6rz az cSeén$ Játszva beazélget, g:seveg, min*  

dig  gondot 2 ordithat a kisdedek áxteieratej lesztás6re." /400/  

A  cil?rmagY:atáirozá ahox hasonlban peres Sándort kUvetZ a máderse* _  

xek alkalmazásában is, de javasol  ja  l. "az alaki munks4kkal.  . . 

OsesekUtUtt ismeretterjesztő tárea,l.gárat* /401/ áks }  annak el-  

lenóre, hogy felismeri a kétféle módszer egyidejii e,lkalmasás  

sainak hátrányait.  , 

Láng Mihály: A QdednEve],áe módszertana c. 1657 -ben  ., 

me2jel,snt 1c'r3n,yv6ben: -omit Molnár Máriával egyUtt irt  - va~► 

].ójában ugyancsak Peres  Sándort Matt  a c61 snegje1U1és6ben  
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a azealéltetós kuvetelmónyeiben, a besz4l„get5gi tómák sorrend-  

jdben. lelegen ajánlja Fása Lajos verseit a társalgások  

neesógónek, a  61m4n,yszerUa6g4me?s fotozdsáhez. Aat javasolja,  

heat "a, tóreel;áeban ne basználjtnk terjedelmes mondatokat.  

A  gyertnek nem lc6peo 	k6pwetnó3. tabbet e,ymásntAn  l.e3kt~t» 

ben felelevenitexii* 	besz61 az óvónó UsQzotett vagy t ~,bb  

mel.tőknóvvel bvvitett eayszerU mc ►ndatalsben, a gyermek rnegje-  

eye:z abbó1, magának kettőt, hármat, a lwibb:i red xtózve egászen  

elveszett* " /402/ 	 . 

bám .  Mihály az Qpexj osi állami bvdndL:6pzv" igazgatója a  

korabeli ne.cionaZiste, tUrekvós cket m'gáává t Cv e, az ávodai  

gyakorlatot  ismerve 6xrGákes munkában foglalkozik a .magyar  

nyelV tsnitáaával.. magyar beozódre  való szoktatásnak módja,  

Budapesten, 1899.-becs megjelent mevdt a zxépiokol.e, l.* osztátyd-  

ban tanit6knak óe az óvói-,. tanitók6pzdt 'nUvondókekanek ajánlja.  

Lbben a miivóben 2oszOge7i, hogy: "r teaa`ttá /6vón5/ Qí^tse  

do beaz.03e annak a nem mower  ajka nópnek a xyel,vót, a- mely-

nek Gyermekeit a magyar beszódre szoktatni  orja*  de  sayer-.  

mek.hez csak magyar nyelven szóljon*" /403/ Lrre szerinte  

naQ£<n E3"úG'.Y'tr van  ©zliksóG t  hegy a tZnaitó T31P.górti(:thes9e magát a .  

sZi.-1d'kkel, ami elengedhetetlen. 4:e;birál.ja az iskolákat 6s as  
dvodákat, mert a szerb, tőt, horvát nyelvtt toaci,ilet  en alig  ve- 
szik  figyelembe a msgyar nyel.vta,nl.tdssal kapcs4'atos törvóxaye.-  
ket, rendeleteket* Ha7.ytel.ezli.ti, bogy: "A l.eátbtsben a beszdd,  
do {:rtolemgyakorla,tAk alapján begyakorolnak xzóhán,,y magyar  sat,  

kifejezést, az ol:vas6kíyrjyvből. bemagoltatnak 1.»2 verset*** x`.ny ~  

nyibál ái1l  az iskolákban a magyar beszóa ta ►za,I.tae,.. Az exedmday  

tern6szeteson 	mert a gyérmsl>ok a gdpi.caen beeml6zett  

dolgokat 1-2 hónap alatt felfelejtik * " /404/  
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toil toni i, pc:dat05;ial 0:.;empontb61 io vIzocaja a dycloaci: 

boat, 6zorinto;"45 c,z--,lbevi r.15 	eGyeb, Ealai; az 6rz6of 

6z5zot, kőpzet, fok-,c11‘42, it31e4 6o okookoa4r 62.;z44i tosto f .4.6- 

pop 441‘.4 i'oximája." /4i.W 

Lárk;4bUiy kUnylica 2a 4 lalkozik m6G a holyes bezaze 
ozoktatás at6djai401, umassar booz6d tanit4o4u% m6dszereivoti 
a baiDdlGat6sok szow0)4vol a w 91.'Aiz coelo?,wC, 44%eLmi t  

•ola aviidnuic novo16o6vo1 kapcoolatosano 
leG6rt6kooebb g4azoto a wekorlati r6o amay-

boa ixodaLmi szecaolyőzvekot kUzUl t  Zo lec,ozabb, loot6kesebb 
nőpi woulúkaikat kUti ca osokoA)344 2o1n5ttokjátt1kai Ulboli 

6yorackcktoi uondeitiacoopovt, az alatUzG, alatasaloaat6 gyawk. 
naoki monadkák megjoloutot6so azőzt is elGwenutató, mart azt 

tiolontit bow az- 6va4ci umvalwolvi ilevoLc5obm, a leGGyakrabban 

0.62ordulő Gicaoos, kUnItea-mouo/y3clo s  szentimentállo yeeh 

ve.v.cah mallatt ozuk la Qt kaptQs 
S. vi16346borut woaaldz6. idGozakban, Llajla a kft %rig* 

ldah4bweil WzOtti Oval:boa az 6vodában jell(az6 =rad io  ás az -

45vadai wavagyolvi novel6obon io uralkod6 leoz a sovinisztao na-4 

Oionalista politikai e6104 toljoo kiozoljeldoa# LAnok az idoo 

46sialak ter3edZe6t s  3walwriati 41evalt5sitdo4t Oldázza LAITG 
alli4bss.a 14ehuoti zdaz16 aC.1 versike betanitásának 

m643at auelyet toljeo aa6F.x6bon, 	azővt 13* 1iw a =di- 

zaaforduló utáni 61/Qk 6vodapoda,TAviai 	 io  

Nemzeti zdaz16 
Piros, fandr, Mild a zdsolőnk; 
Alljon cad, a ki mawarf 

Háromaziali z2sz16 alatt 
Dobos a aziv, er5e a karl 

touotik: 



5zollaUidis; 14.1:ix's. 2G1', zUld 	 a C.4 QZL1C-. 

	

06yai 	4'43UL CI 44,0 I=ZOti 013:41=2 rrli3i6t=t. Ate 4.1.. 

	

aderabir. 	dik6oziazoi:. 	Gyoria:.; Izap viztei;4J. 24.1GZ`I' 

16t tartva Q0144 	 gdit:31', 0.j Id a zao216n1.4 •Piroa t  2e- 

La?. 	adual.6a%. r46n1 	zglyo'jbat 	egly on'kebil 

iaz6be; c 	 t.,1‘J ni  

a-,utc.in raoudja; .i1. 11joz c.14, a Li z.z .4;14ar! di ' 3.1,jon clA 	k1 

G-57eA n  /406/ 



Jaeze4sós 

Le óvodai anyamelvi sevel6s fejlZdós..ónotónak kutta-

sa suwein igyekeztUnk bamutatnit Loa az olső 1. -Jaaaw 	k140 

alakuldeekort 68 gejlCdósilk elsű torszai;Aban 1;russavik Terdz t  

awake Iotvdn t  Ier VOV040 óvedapodadógidj,lbsn a nyelvi neveldo 

0413at feladatai ezewo8an kapeaolódtak e Iasuakori.haladÓ 

uozGalmakhort s magyaw állemryalvót folytatatt Larcokhoz• 

VizegálÓddeunk sorancaeGállapitettW.14 FAsa az e/85 óvo-

dákban alkalmasott 444szereliett eljáxdsSi.att aszkrozUkot 

század eXed tivtizedeiben 16tro3kit angel LioGyeLliehiskola. -tól 

401a8Unlizt6kt de a kdItUldi hatdookaellatt a lissal eIewi Is-

helők módezerei is meGhonosodtak az óvedal gyakorlatban• 

A korabell 6vodai asyanyelvi seve1681 a besztaget68, ós 

az ezekhez ~1YI~~IIJV~~!11'~TM didakticistat w.orallzáló elbcozólósek t  

bitalai.tullénetekt Ós a besz644(468ek taialtiklaez illeazkcd5 

tanveroek t az olvaedst 68 irá0 koalalkozások szolaálták, Az 

óvo46k tanitói neu ismertók mÓG 	az óvedós kora gyemica 

Oződkősze626nek fe3leszt5set ezókines6nek bi;vit6oe, eciósz sae-

mólyiségón6k foxualdea eizempontjából jelautC;J n6pkatószeti 

68 Gyermekirodalmi alketások alivÓszi 6rtóka kifejezÓeszkUzei-

oak jelentő8686t4 

TdrUselmiink soratoillul6inak idGmakábant az 1340/49-es 

forradaloos 68 szabadságbaret aa i éjsk6sysralau Cyciben War 

Istvánt 	Vereset iiapoe JÓW. U r6gi 4iaLyaw iokole" 

viseldik6nt egyre inkább a majar nyelv tevjeeztóse 60.edek6ben 

fe3lezztett6k tovább az óvodai 68 az anyanyolvi =wilds e l'..

ját, feladatalt t  annak ellemiret lav3y a tani1;60 iskolás ulda 

szereit 5k Bern kerUlbetták el, 
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As 1867-es ttesyenós kedvezIbb felt5te1eket teremtett n 
poda363is, ós az óvodai novel6s gejlőd4s6hez, az 6voda-:tona?.- 
tom ujabb fellendUlÓsáhez in. 

Uem.p6 munkánk ozián vilázess6 vdlt el5tt1% be:2 a ko-

rabeli 6vodapeds36zie eliemert 	 Szerdabe/yi 
Adolftek, 3zabó Fndróre!!, Kohinyl Olmvelrek, Tr&abltUr Góernk s  
Krafsnity Józnefnek, Zobány Dtb.617natz rattnett114-la arre. 
mutt,b 	utat kere Genet n raZvet nmethoz o, olymódon f, hem' 

a kUl2Uldi óvodapedazin nósete.lt ormesteolá!z a "íi maziar 

ifitOlan . pellagócial mttaorlat4Vet., 

11m u3y4evezett "ezysztetql a :z:kayar Iola hivoit51 at-

Vett6k e társaladst, nz imát * , mauyar nápi da11amoket 9 ,10r6— 

belt 81 az alaki munkf.71t ás 05 ezenez kapcsOMIá v az óvodás 

koz-a ayermdk nyolvi 2ej1ettaót,4t51, szőkineetal tdvol álló 

elbeszőleineket,verset.,et.A PrGbol-fóle utinz5 (Is társaladai 
játdkok mellett meakis6rolták n beozólaet6se%ot a gyemmeki 
továtcenysóáhez, as ivodalmA alkotlsothos is tapcsolni. 

Az neayestetőkn tUrekvósei eleotaitett6k cyemekiroda-* 

lom fejlődón4t. 
An anyanyelvi nove16s ayakorlatában azonban tovAbbra is 

a kitaposott uton jártak, amennyiben a 10315 m'aiste.ere,et...., 
menwizáláot, .a fAradtlatatlan ut6nmondatrIst, a kőrusban ssaj-

ktatást, az e1emz5 ós el6mutat5 /szem14ltet1/ módszert 

p4zták a társaladsban, a vers ós mesa fojalkoziookon. 
Az 1880-as óvektll as anyanyelvi nevel6s cólla, felada-

tai o3yre inkdbb a korabeli 
ta tUrekvóseket szolzálták. 

Az ouj mammy iskolan hivel óvodapedeatIciai munkAsedguk 
során ezt a tendenciát iayekezett clamónyesiteni, miktizben sok 
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olyauraotodiLai c4kSpze15at, aakor14ti - 1J„Ir4iat honositottak 

a..441/ek a felLizabeduldsiz t  mac 	eJonen :1,,ap3ainkl.f.; la 

61:aek az ővedai c4tat5-veveLlawakalan t  

4 ataadt "nezrzeti iskolii=%" 4,0VeZő u 1:ZdiMpoat k6pvise-

14%1, ollinddia drui5uweaen 	1 	az 6vodai novel6a ed/s. 

ja% f5417 feladatalt, 2o11zea1vS. 1:U7:4t, az Ulatov6kc4s6a, a 
2olcosacia elva, a t;ye=ieki :Irdera5dZa231L:olt6s, a skol-

da1u . ,uLlem514Jaki:ormalga azTzta6c5s6at, a millkUltSszeti 7,:is a 

railv6s4i 6wtaii Egew:ukirodaUli alkotdad; 	j5t az 610- 
di uavel6abou. Az elmólet znizadetz 015.rcaLti;atiO turckvőse ale- 

1-41ru aeo val5sult 44, e;; 	talauul "yakozlutimm, nee, 
;z61z;Ot6sek anuaaavlbbra ic fly 1v 	40111zkos, didakti 

eiata aondAatokat tartal:aazott s  a Opk31";:.5zcli 

dzi a aar 	uo iUvcit teljosea kiczoxttotta Nz dvo- 

eai neve)43b61,a 4;i0c, aav6aziotlen 06vón3katZe40", 

volt Zeladatk a 161: vil4ahtlbori; ZzUzUtti ide4zaktan 
20146 awallyelVi neveltla 16A/cos vtmásat: vizortllai s  wog/it 
azorioau Llea %oil goalaaznadt, lac ';u :lortily-1,:om;a:z iaojC4 

4z aziyalvolvi nQvo16..1 t4rayai Watozatlanul a kor hivataloa 

paltikai ideolt5giájak seIlnista 6a va1163 ormiekuwa. 

terjesztett4k, 
4 sulzadgOrda16n .;,e64cnoacfdetl; ZiraUi .":431alkosi neadc 

a elszabaduldeli; je11z5ck volta:z• J besz,Sl 4b et6s, a Jxac, 

acm;16123 vors, dalo1613, VatOk ) 	jdt61cos 1141:014e, 3át6- 

koc testaakorlat keretaon koralt aor az Zvale worzekek 

ansanyelvi novel6aenv is. 
A Lort4y...koreaban az 6vedai uever ladazertani rend- 

azoroz6e6ro.sokan valalkoztak* le alert-mot:3bl) elm6loti Osz- 
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r3:;11c /1)37/, 

:43-4 /1J1S/ 1  2,azd,:o,; 	/1)234 rAollg 

- 

I,' 

O1i 1;1-ito=1;u1, 

va t, 2 	t1r. ..1:4;,='4570.1/1 11,77L.1 t41.v0. Lz2z,oLatoa 

olLE*zaiooik,c)7Zaa .z1 	U. 	ozegiel161:1(4uti 

13. 0zza,TAI olcf; 2o1("boa 	Wata a4 

G 9c4a4A4.14 olk6dzoWo41,%kot s 	t14! 

4sa'411411. 	tilroalokon a 	veraQ4 	vtaTiibzie 

taalkoJó volt a E,'7.14ttos 1,c) 	(5,1to 

voz"jdlio kA4ilzif= 	ao :1411,1c,vo 	1)=.04- 

74o1, a jelt01 	IllaVa we,  iaxickg4 
1Q142,7uX4"a alkalodivv,lif A AG/a40"4600t tiag;a4;W. ideailAQ 

talLat loveatetthf  muJa;bo bar2mV;4% C.i'.:zolnx4.14aCto cl 

L'UdUolUittkik a val64-44zoli'o az u=?.tod6 	6rCQ- cirla.  a- 

lexatca ozoiGamtexa l 	 leaVitlen 

ow;edelLiessrkxQ ncvultQh 1, 

ITZ.4 io alho6 aweo Cvtx7.apodlauuL% 0  

2022=1 4lic'3 t300a4t4 	beszazook m :4710 ,44av-:Qndozer 

Zioa jr 	1octV,;t6ic oo/lo16: ...4 a x;o2 .14- 4 

Lottaii; facoaoe ta1lielaa6 	Vi0Ziallt is ,..5ioriaekok 

Idea/iota f1reveLlot:Jr4o 1  a val3Z1k=1:j10,117,tlt va'Jtazon 

alLa/oazott boloozWax, a Izi13n 	IzTaj,walt 

uiut fx1t4o j.e/lc;21ezto 5kcte° /07/ 

:on LIU° axmlauk bizoauitdoat a :;(33:t14-11oraz14 40 

a 20.ozabadulaa u4aril 61704a azyagyavi oiTelt5o jollenzas-

uch 2olt4ria t601,14 	to;44balaaja. a 1:41.1 1u2az4 

jabb kutat&aue.x. 2e1G:lata lohvZ;# 
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lauton woudu4:. kozUvetot Lzutat614,24 .1t LoLabc11 0o-

izumentumokka1, creacA:i2cjI 	LG  ‘ooz1(..2a1 

ssaxitaei 6v6LICk6psj int6zet ki4vttlieeosainal4 al Dr. Eumlj 

eayetemi doceusnok, aki irdlasztott tc°a„,lealL Udo14 -.7,0i16-' 

odhoz xjikivi so k Lasanos 1421-nk.C6Coti a4ott4 
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Irodalom 

1, byelvédesanyánk. VdlOgatta de szetkesztette: Hernddi Sdn-
dor de Orlitsy 1á8Z]ó. lip. 1980. Méra Ferenc Könyvklad6. 

334. o. 
2* A Keeskeméti OV4n6képzóben 2'98.-ben megtartott konferencia 

részletesen foglalkozott as évodai anyanyelvi nevelés to. 
vábbfejlesztésének kérdépeivel* A. tanAoskozde anyagas As 

&Yodei  onyanyergi nevelés tovébbfejlesztése cimmel Kecs4. 
keméten t  1981-ben jelent meg. 

3* Unger Marls s  Szabolos Ottó: Magyarorszég tUxtlinete. Bp' 

19760 169473.0* 
Wed mégs %vase Jdnos Felkal Lészló Bellór Béla ** 
Simon Gyula: A magyar nevelés tEirténete a feudalizmus és 

0 kapitalizmus kordban. BP. 1960* TankOnyvkladó 49..76* O. 
dr. Koml6si Sdndors NeveléstUrtőnet ős Usszehasonlité 

pedagdgia. Bp. 1967, Tankönyvkiadó 96.01180 0* 

4. Nyelvédesanydnk. 278* 0•  

5* Mindenos GYuitomin/. 1790. 344, 0* 

6. A waver irodalom tOrténets 17724451 1849v48* 
Szerkesztette: Péndi 	BP* 1965. Akadőmial Kiadó* 

376.381* o. 
7* TudománYos ftiljtemtio$* 1818. II* kUtet 89.094. 0. 

8. Tudományos Oyiljtemény. 1821* Otbdik esztendei Folyamat 

I. Met 83.84* O. 

9*  Tudományos Gyüjtemény 1822* hatodik  esztendei  Polyamat 

X. Mot 31. 0* 

10* KaatinooY Foreno leVelei* Szemelvények* KOzzéteszi Vdczy 

Jdnos *  to n. Bp.  La pel  Rébert 51. 0* 

11. Mindenee Gyiljtemény. 17890 369* o. 
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12. 1. m: 370. o.  

13, Bekaa Jóssets Nyelv és iskola. Fejezetek a magyar tars3.tés.  

Qi nyelv, a magyar nyeltrtanitáe és as iskolai ryelvasUvel,ó®  

tdrtéaetébál. o Levi Pedagógiai V6iakola ti ►kdtt~yve, 4ger;  

1955, 8-►35. o.  

14. Dokumentumok e magyar neveldp tdrtéxietéb8"l:. 1100-1849.  

Szerkesztettei Ravasz Jánoa,, Bp. 1966. Tankt3nyvkiadó.257 .,  

15, I.  44 257. o.  

16..,  I.  m. 25t. ca.  

174 Jelenkor. 1833. jazusér 12. P`eöt  Szombat 1.  0,  

18. Oat#tVeld Gáepár# A magyar nyeiv tudomány asogyrar ajku ta-

nulót aeémáira 6v a divatos uj éa régi szavak j egysóke.  

Pesten. 1836,, ElGers6.  

19. U. a. Ll.Bes6  

20. S46ohy Ágoston imres Blood mvayar nyelv au gyakorlatilag  

eléadva. Pesten. 1840, IV. O.  

21. I. m. Y. o.  

22. X. m. VI. a.  

23. I. m., VIT.  a. 
24. Stssaaeio® Wibtilys Wagyar nyelvtudomány kiededek számára.  

Poston. 1840, 1* o. A reformkorZ el1enzék politikusa még  

eredeti  nevén adta ki ezt a kUnyvét-.  

23. Bajk6 Yétyieaa 2Jemmeti neveléeEigyUnk a reformkorban. Deb,  

reqen; 1969. 10.46. O.  

26;. Uéesáros l®t,rduas A magyar nevelés taraénete. 17900.1849*  

Bp, Tankönyvkiadó. 141.-102, fl.  

27. Láng abilys A. kiedednovelóe módszertana. I. 'des. Arad.  

1916. Ingussa I. és fia kdnyvkereaked8 kiadása. .1043. o.  
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2a. 141 rn. 11, o* 
29* Vg Ott61 Az 6vodai nevoid/a olatutdrai • Úvodai Wevolde* 

1957010'sgs*'25*04 
3U0'1i6ng Uihdlys A kiedednevelds m6dszertana 1* miss* 100.13**, 
31 ,  Biheri JP* Imdnuels Quintilianue oszmdnye 0 rIagyar Pads-. 

gdgie IX*  dvfolYam 18840 00 

32* SZdmord Undo Hiodednevolde. de mddozortan a rdmai katho. ,  
likue kieded6vdak6pző-int6zotot de ceal4dok esdmára I. 
rdez* Bp. , 1905, 13.15, 0, 

33* Jadmord Igndoi Hiodednevelde4- de mddezertan* 18-21* 0•- 

3okoe Jdzsegt Comdnlus de az anyanyolvi neveldS* 
orbi0 notue megjelendodnok 300* dvforduldjdra/ 0 

Lori Pedagdgiai bliekols dv1cOnvve0 IV* Eger, 1958. 30-35000 

Com6mlue anyanyelvi noveldei gondolatait tab szerza is 
olemzi a maayar dv6n6k6pz3 intdeetek itlazgat614.tandrai 
kuzia„ p1. WAG =Idly: A kiedednevolde mddezertana 15i-2000* 
Pores adndors Kiedodnevelds de mddszertan* Liddmezővdedro 
hay. 1893* 1041* 00' 

Szerdahelyi Adel!' A kiedednovelde de mddezertan kdzikOny. 
Ve0 8P0 1891. 196-197.ó," 

340 0036331118 Nagy oktatdetan* 2p, 1953, Akaddmiai Kiad6 
XXVIII, fejezet0 

35. Comdmius: A/volt:dole, Bp* 1929* 34.-360 o* 
360 I f  a. 350 0* 
37• azdmord Igndo$ Kiedednevelds44. de adszertan*  22-024* 0* 

&Ines Uagdas Bgyetemee neveldetOrt6not 7041.83* 0* 
30* Peetalozzi Henrik: Levelek a Kisdednevelder610 Ll6szdva1 

olldtta are  Kenyere° Blemdr* Bp* 1929* A "aisdednevelden 
kiaddsa 64 *  0. 
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39* I. 04 65.04 

404 14 fl14 6.640. 	 - 

4t# Vág Ottő: Az 6vodai novels kialakulása* Bp, 1959*  Tan 

kOnivkiadó. 100.17. 0* 

42, Vdg Ottó; Az óvodal nevelde ~E~~tóme ~C® ao 6v6nZkópzó inteis* 

zetek számára. BP, 1960. TankOnyvkiadó, 13.46* o* 

49* V& OttÓ: Ovoda Os óvodapedag631a 0  Bp, /979# Tankönyvklad6 

40450 0, 

44* Ló ng Mihaly: A kisdednevelős módszertann. 264.628. 0. 

45* oz4m6rd Iand0;Kisdednavelős-0 do mód0z3rtaa,21 ,0240.0. 

46, Vdg Ottőt Az 6vodai novelős kialakuldsa. 344.37.0. 

47* Vá ll MO; Az óvodal navelde tOrtőnete az óvónóképző int614. 

Zack ozámárs. 150.16. (20° 

43, V6. 'Ottős óvoda ős 6vodapedag6ctia. 226, 0, 

49, Vdg Ottős Az (Simla Wields kia/akuldea* 	04), 

50. I. m. 64. 0, 

51, I. m. 70. 0. 

52* Peree sdnd0r1 A InaWarkisdednevelős irodalma. Bp* 1900. 

Kladja: t,A Kiedednavelők Orszdgos Egyestilotem Woes Kamin 

d'a rte3e ktinyvivomddtia, 34. 0. Rdezletesebben Veta Ott6 a A 

magyarÓvodai 'neVolds de Brunszvik 'horde ode! twattimeavd.. 

ban = Pedagógiat 8zem1e. 1961, 12* ezdm. 

$3* Vda OttÓt Az óVodai nevelős kialakuld0a, Bp. 1969. Tan.- 

kUnyvkisd6..221.1.230* o* 

540 Bakányi Hugós - A gyennek nyekvi szőkinos tejlődő3s-.0 G7er. 

mak*  1918. 7-100 az, 337• 0, 

Vdg Ottós A magyar óvodai‘n6Volós de Brunezvik Teréz, 1114.0. 
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55#  !Mg Ottói Az  óvodai  nevelés kialakulása ós Brunezvik Teo, 
. róz,0 Brunszvik eráz pedagógiai  mu 03á/3n,  Bp, 1962. 

TankUnyvkiadó. 7-10, o, 
Vág. OW: Az óvodai nevelés kialakulása, Bp, 1969.  2260. 

56. X. 1/3* 230* 0* *. 244.  0* 

57.1. M4  245,0,  255, .0* 

58, Ldng AliháZys A kledednevelás módezertana, 43, 0, 

59. VágOttós A magyar óvodai nevoIds kialakulása ós Brunszvik 

Tarok, 1114# 0# 

Wilderapin, Wertheimer óe Brunazvik Torőz 6vodapedag6 

. 	Syskorlatával részletesobben dr. Dense giroska, KU 

fUldi hat6sok Brunszvik Teréz óvoilájdban oimU tanulmdio 

• nydból tdjékozódhatunk# AlsdedneVeldo, Bp, 1933. 314#0*/ 
GO. 174a ettós Ovoda 6s óvodapedagóals. 58•59•  00  

61,. Ldna 2ihá1vt A kisdednevelés módszertana is  r sz. Arad, 

192,64,  36-39,  0# 

62, Komeren Elemérs Prőbel gyerMaismorato• %co. 1925. 

DundAtull ktinyvkiadó és nyomda R* 2. LGYete0i nyomdd3a.13.01. 
63, Praha ?Awe mUveiba. 0 Embernevelós# Bp. 19280 

A nitiodedneVelően kiaddsu 25q ,  OW 
64. X; M4 234"25* 0, 

65* X* 01*  25.0.  
66, 1 m, 26# 0# 

67, 1  m,  27. et. 

680  1. m4 46. 0. 

69. u. 0. 46, 0. 

70. U. 0 ,  40. 0. 

71. Kenyeven E1em6rt 'ftel Wommekism4400 44.5, 44 

72. Z  04  27. O. 
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73*  U.  0* 270 cis . 

74. Pores Sdndors Kisdednevelds ős módomertan* 13* p* 
750 Xenyeres ElemOrt i4r1bel gyermski8merete0  33* 0. 	. 

76. Keyores Blemdrt Próbel gyermekismerete at Uedednevelde* 
. 19254  Hazánkban Pores %Mors Vrőbel alaki munkái 

a aftgjar  Pedag63ia 1895* dvi IV0 dvfolyamdban megjelent 
Cikke  után  Frőbel pedagógiai nőseteivel nosszu időn dt 

. nem foglalkoztak• A szdzadforduló után Newer.°  1lem4r 
irt ujra Frőbelről* Először a Uptanitök Lapja 1921* de 
1922* óvi sedmaiban "A kiedednevelós elmőletének fejlődd 

eel! eimU eikkaorozatdban# azutdn a "Kiededneve160 ,1924* 

da 1925# ővi azdmaiban "Frőbel Wermetionoretem eimmel* 

Utóbbi tanulna 1925.ben killOnnyomatban Is megjelent* 

77. Kraffezky József: A kisdedóvdo da 1r6be1 neveldsi rend

azerei Bp* 1892* Rózsa  Kálmán  ót3  neje kUnyvnyom3dja*319* 0. 

78* I. au 415419000 

790 I# m# 417.  0* 

80* 1.  m# 415,419* 00 

Z.  Renyeres Llemdr; Praia gyermeklamerete0 664 o* 

82* Frőbel Frigyee mtiveiből# VI, o.  

83* Peres Sándor:  A.  magyar kisdednevelős irodalma*  135.  0* 

84.  Frőbel Frigyes milveib6l0 VIII* 0* 

35* Peres Sándort A magyar kisdednevelds  irodalma. 1340  00  

86* Fróbel F.rigyes mUveiből# XIV* 

870  I. mi. XV* o* 

00, Vdg,Ottó: Az  óvodai revel*, tOrt6nete az 

setek ozámdra0 . 24,039*  O.  , 

890 148 Ottó: Brunszvik Tez  6e az óvodeUGY 

Ovodai Novel's 19750  6. oz. 206. o. 

6v6nők6pző int44* 

Larőpdban# m 
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90: lAgyar Pedagágial Lexikon. AMagyar Pede841ei Téiraaedg  
megbgsáeábál Pináczy Erná áe Kornis Gyula  kt3ze?emilködés$*  

vel szerkesztette ~vreén,y Pereno. Bp. 1933. 258w263.o, .. 

91.' Az elemi n6poktatás +e!ncl,kl,opddiájá. Szerkesztette: Körösi  

Henrik  és Szabó László. Első knot.  Bp. 1311, Franklin  

Lár9 ellá+pC ► V. 186* 0. 	 . 

92. Demeter  Zsőfia  a Brunazvik Tor6z ős MartQnvásdr+ Ma  6s  

itiolsup. ► 	évfolyam. 1975. 1. nz% ,: 21..28# , ae  

~Jr. . Zibol en Endre Brur.ezvá:k 2 ard z ős Peata lozzi ci,m l  ta~ 

nulmányában szinten kitér aBrarlszvl.k lerózt árt pease-.  

8ia..i hatásokra* Brunszvik Toxáz pedagógiai munkássága.  

1962. Tankönyvkiadó. 	Q* 
 

934 Az  elemi  apoktatás enolklop6didja. 186. o. . 

94L' Dr. BeT3es ial.roskae 	hatások Brunezvik Ter6z óvo0  

cldj ábaa ts Eisdedneve168. 1933. 356, O.  

390° Bx, Jauaz Bdlae ` Brunezvl.k Terdz haladnak 100. évfordur*  

lója alkalmából taxtott eznl6kiilde elnöki megnyitója.  

Ded,agdgial Szemle. 1961. 12. sz. 1111. o; 	. 
9 ' Bz'. lOr11n Lmil4 & magyar kiededővás mult js ős jelen e.  

Bp. 1896. 6; a. . 	 . 

97.. Wig  0tt6s Az áv adai nevel,ds kialakulása. Bp,. 1959. .4200 0.  

98. ' 3zámdrd Zgn6ozs Kiadednevel:de ős módszertan. 35».37. o,  

99,'P, 3s sthmáry Károly e A magyar kisdedád4e as *melds 
 .. 
*MA  

törtdnete. Bp, 1887. Pesti Könyvnyomda Báezirény TArsaság.  

35040, ®.  

100. 'A Klededóvő Intáze%dYet WiaggaxroarszégbQn Terjesztd E"ye . ►  
e~let 

 

Kisdedóvó igyeeUleti kőzgyiil6®áned 1640. Junius  5-►1  
`j egyadkösyyrnee Országos Levől ►tár,; Jelzetes P.  ezekoi6 /1652,  

köteg. . 1099/28« ezámu 'iratának  W. pontja*  
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101;We3rtheimer Józset levele Brunszvik Terizhez s (mods/ Neos 
vel4s * '1961, KUL,Inszán. 1800* 

102. Rapes Jóesef; Brunswick Ter' s grófhölgynek a legnagyobb 

magyar honlednynak élete da save; vagyis a Wiz és alapo. •  

nevelésUgy multja és jeleno naZinkban0 Pest* 1868*, 10*o*  

103* abater Endret Óvodai hitkösnapok a régi Pest-Budán. 13300. 

104 *  Morlin Emile A magyar kisdedóvis multja As Jolene* 7. o* 

105* Rapos József; Brunswick Teris grófhelgynek..* 114o* 

106* dr*Zibolen Endret A gyernekekből lesz a nip * Kftnevelds. 

19610 augusztus 15. szám* 423* o. 

1070 Merlin Emil: A magyar kiededóvás multja 4e jelene. 8.0, 

108. Rehlingen Antall Magyar hazánkban a' kiededee gondvi.se. 
lésére felállitott Intiseteknek oredsts, gyarapodása, 
mostani állapotja0 haszta és tulajdonságai* = HaosaOs 
Mulatságok* 1830. N-t2  12, 1010 0* 

1090 A Itiededővó Intizeteket Magyarországban Terjesztő Egye. 
sUlet ktiogyUléseinek jegyzőktinyvel* OrszágooLeviltdr* 
Jelzetes P szekció 1652. Wit's. 1099/28* am. xIX* Pvt. 

110*  dr. Bence Pirosks: =Wadi hatások Brunszvik Teriz óvo* 
dájáb&n. 0Kiedednevel4s* 1933* 356,00 

Ill* Draskovits Pált A magyar kiedednevelis is k3ededóv6n6- 

Wais tUrtinete As jelen állapota* SSozbathely, 1940 *  

39-40. 0, 

Rapes Józsefs Brunewiek Teréz grófhnigymek *  a legnagyobb 

magyar honleánynak élete As alive,,. 10. 00 

DidatitUr Giza* A magyar kisdeanevelia rUvid tOrtinste.25.0* 

Bones Pirooka: UflI1.d& hatások Brunezvik Teris 6W3'-

ben, 3564 o0  

Osaka Marianne; Montessori gondolatok gróf Brunszvik 



.Terőz nep16141ben. BP* 1931. A "itiodednevelős" kladdsa. 1.0* 

112* Umőny ?cremes A :PrObeZ-Brunozvik prob2.6=a /2et6odoolat/ 

113. Vd3 Ottós A =oar dvodai neveldo kielakuldoa do Brunszvik 

2erőz 0 Brunszvi2: 51.erőz peclag6glai . z-iunloo4/.1a* Op. 1962* 

nkUnyvkiad6. U. O. Obsjelent m6G: 	óalai Szemle* 

1961. 12. oodm. 1114. 0, Utasitdst taldluak m6G V4a'Ott6: 
• .Urunszvik Ter6z ővedeozervezG tevőkenyoGe s 	Harp. 
• 21. o. dr. Zibo/en Lndres A Gyonmekekba leaz a ndp m 
, za nevelős, 1961. 15. man. 425. 0. 

114. Brunoevik 6o Vertholuer levelezdae. = iliodednevelds, 1920* 
, 336. o. "Az 6voddk elnevezloo a mowarowezdai óvoddivklow. 
• takuldoskor osak laeoan alapadott Elea. Az 100 kUzUli 

Vekben wda oodmoo mt110 változattal is taldlkozunkt A kisio 

Gyermekek ozoliditC Greokoldi, kisdedek ookoldja, kis 
Gyermekek It:31;1)10a, kipayermekek 5r,..Gcciviesolő intőzete..." 
Dr*Zibolen Endres 6Vodai hdtkOnapok a rdai Peot.Buddn0110.0. 
Mod: "Llemke" 0 Ea 6o Eolnap. 26.o. 

12.5. draóth Lajeof Dieoterwe3 tiunkdoodga,do hattloa a nevelők 

Pedagógiai tudatooskAnak 20241.6a:1re. m A Iasziarerozdgi 
Ovdnők6pz5 Intizetek lloveldatudomdnyi KOz1'em6nyei IV. 4v20 

1966. 246-247. 0. Utasitámt taldlhatunk 4, 141 VAG Ott6; Az 
4vodai nevelős kialakuláoa* ap. 1w39# 13760. 	. 

116. ;;?.. .Jzathmdry Wrolys A =mar kiededdvao ős nevelős rUvid 

tOrtőnete. 23. of  

1%7* dr.Zibolen Endres thodei hdtkGanapok a rdai Peot«Buddn. 
Az CL.-ozdgos Peda36;,liei Ktinvtár 'LvicOnyVe. 19634964. 12040. 

lls. 	m. 119. 0* 

11). U. 0. 119..0. 
120. I. m. 121* 0. 
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121. I.  m. 130.. 0,  

122, Marlin  Emil: A magyar kisdedóvás mult j a ős jelene. 8.o.  

123. Rehlingen Antal: A' kisgyermekek' gondviselő Intézete  

Budán, = Hasznos Mulatságok, 1829 .. Nro  14. Nr0  26. 107.o.  

205. o.  

124, dr.,Benea Piroska: KUlf©1di hatások Brunszvik Teréz óvo*  

dá j ában. 316--317. o  

Lelőhelye még: Vág Ottós Brunszvik Teréz szerepe sz első  

magyarországi óvodák létrehozásában. Dokumentumok, = Ma-  

g ►̀ ar Pedagógia, . 1961,. 4. sz ., 427-428. o.  

Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága. 62-63. o.  

125. dr. Zibolen Endre: Brunszvik Teréz óvodáinak belső éle-

téből. = Ma és Holnap. 32. 0.  

126. dr. Zibolen Endre: óvodai hétköznapok a régi Pest-Budán.  

139. o.  

127. Benes Piroska, Vág Ottó, Zibolen Endre 124-125. szám  

alatti m öveiből.  

128, Rapos Józseto Brunswick Teréz gróghalgynek, a legnagyobb  

magyar honleánynak élete és műve. 18. a.  

129. Jelenkor. 1833. 4. szám,. 1.- o. Magyarország  

130. Bilibok Merné dr. -- dr. Sebestyén Istvánné: óvodai élet  

1832-ben a nagyszombati kisgyermekiskolában. = óvodai  

Nevelés, 1971. 3. sz. 129-135. o.  

131. Lantos István: Reformkori haladó törekvősek a népoktatás  

ős a$ óvodák érdekében. /INőgrád megye/ = óvodai Nevelés,  

1968. 6.. szám 247-249.  O.  

132. I. m. 248 .. o,  

133. I. m. 249. o.  

134. U. o. 249. o.  
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135.,. I.. m. 248.- o.= . 

136.,. I. m. 249.:o. 	 . . 

137.. Kacekovios Lajos ké'zirásos levele: A cimzett személyére 

nincs adat. A levél keltezése: Pest. ' 1839.- január 10. 

Lelőhelye: Országos Levéltár. Jelzete: P 1652. 3. osztály 

, 4. csoport. 

138. Olvasó táblák. . K.., Országos Levéltár. Jelzetes P. 1652. 

3. osztály 4. cs .oport .. 

139. Brdődi Jánoss A nyelvoktatás módszertana. Tan és Vezér* 

könyvül Tanitóképző :Inté .zeti,  tanulók,= ta-nitój elöltek és 

taniták számára. Bp. 1880. Franklin Társulat ., 119. o. 

140., X.. m. 95. o. 

141. dr. Borsos Mártons A csecsemő és első gyermekkor házi ne- 
-. 

145.. Bodnár-Gárdonyis Bezerédj István. Bp. 19:8.r I. kötet.370:0 ., 

146. A 15.16. században .a gyermekirodalom műfajai az ábécés 

könyvek ., erkölcsi-illemtan könyvek„ biblia magyarázatok, 

katekizmusok voltak. 
A 18.. században formailag a kérdés-felelet formájában 

gördülő cselekmény-bonyolitás terjedt el. Az ilyen gyer-

mekkönyvek egyike: Beaumont Mária: Kisdedek Tudománnyal 

tellyes Tárháza. Kolozsvár. 1781. Bezerédj Amália lamer 

te ezt a>kiadványt. Campe.gyexmekiroda].mi alkotásainak A 

Rák 

 

könyvecskének és az ifjabbik Robinson cimü regényé- 

nek hatása.is.érződik Bezerédj Amália: Földesi esteék 

/18404/. oimü írásán. 

.velés tekintetében. 1838. Kolozsvár. 115. o. 

142. I.  m, 117. 0. 

143..1. m. 133. 	o. , 

144.. U. o. .133. 	o, 
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147. Bezeí^édj Amállas Földesi estvék, Pest, 1840. 121+ o.  

148. Bauer Gabriella:  Gyermekirodalom az óvónőképző intézetek  

számára« 'Bp. 1965.  Tankönyvkiadó.-72-e62.  

149, Bezeródj Amália: Fldri könyve, sok szép képekkel, fada  

rajzokkal,  muzsika   melléklettel. Pest, 1840. 1 rész.  

150. i. m: ' 4. -rész  

151. I.  m: 6. rész 	 : 

152. Bauer  Gabriella:  Gyermekirodalom, 73.  0.  

153. M3.3.esz Pétem gyomai kisdedóvó levelei. 1840. Országos  ., 

Levéltár: P :. ' 1652. 3.  osztály 4.' csoport. 33.ézámu levél.  

154.. Up o.  .. 40. számu levél  - 

155• U. 40. 12. számu irat 	 . 

156. Mbrlin Emil: A magyar kisdedóvás mult  j a és jelene. 12. ow  

157:  U. o. 12. o.   

158. 1. m. ' 50: o:  

159. U. o. 50: o: 	 . 	 . 

160. Ú.  o4 yÓ: o: . 

161. Országos Levéltár. P. szekció. 1652. 3.  osztály. 4 ,cso-  

, port 3:.. tétel... 1838. 6. sz. lava. .. 

162. dr«. Jeszenszky László: Adalékok a Tolnai óvónőképző tör-

ténetéhez. = óvodai Nevelés, 1978. 9. szám. 354. o.  

Lukáce Pái volt a tolnai óvónőkópző intézet első növen-

déke.  c?vvdat tanitóként gyexmekvereeket.: j  elentetett. . ~ meg.  

Kötetei: Kis  lant  gyermekeknek.  1846.  .  

Kis dalos.  1860.  

163. Varga  Mors' A magyar óvodapedagógia uttörőjes Wargha  

István. = óvodai Nevelés,: 1 976.  4. szám. 128-133. o •  . 

164. Idézi. Hetényi János mUvéből: Sipos Istvánné Egy Pszicho-  

lógiai pályatétel Magyarországon a XIX . század első fe- 
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= Psziohológiai tanulmányok. XI* kiitet 1968. 767.o. 

165. m. 770. 0. 
166. .Beke Xristóf: A lélektudomány viszon,ya a neveléshez. 

._ Pesten. 1845. Elősző. 	' 

168. I. m. 165-166. 

169. Sipes Istvinn61 Egy peziohol6giai pilyatétel Magyaron-

saigen a XIX. század első felében. 777. 0. 

170. U. o. 777. 0. 

171. I* in. 778.0. 

172. Országos lievéltdr. 	szekoi6 1652. 3. osztdly. 4. oso- 

port. 28*_tétel. 1840. Junius 5. egyesttleti jegyzőktinyv 

XIV. pontja4 

173. U.. o. XVI. pent. 

174. U. a. XVII• Don't. 
175« Ballei Kárelyt A magyar kisdednevelés fejlődistUrténeté-

nek vázlata.-1843-1914. Bp. 1916. Az Athenattum Irodalmi 

és Ryomdai Részv. Tiro. nyomása. 2. 0., 

176. Wargha  István:  Terv:a kisded6v6-intézet ‘ek terjesztdse 

iránt két magyar hazában. Pest. 1843. Nyomtatott Lande.i. 

rer és Heokenastni/ I. chb 

177. I. m. 0. 

178. I. m. 15. o. 

179. L. m. 26. 0. 

180. U. o. 26. e. 

181. L m. 28. o. 

182. I. mi. 29. o. 

183. I.. m. 33. 0. 
184. U. o. 	o. 
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185. Országos Levéltár. P. szekci6 1652: 3. osztály. 4. cso- 

• port 26. sz. tétel. "A Kisdedóvó i. M. T. Egyesitleti 

közp. Választottságának 1841 VA  november 21 .iR tar- 

tott ülésében következő határozatok keletkeztek." 'A 118. 

ponttól megismerhetjük a Tolnai kisdedávó-képző intézet- 

ben végzett hallgatók bizonyitványának formáját. 

186. Atheáeum, Tudományos, criticai, szépirodalmi. lap. Uj fo-

lyam. I.  kötet.. III .. füzeté.. Február l5Qén ° : i843. 120. o. 

187: I.  m 	122 .. o 	 . 

188,. U.  o,. 122., o 	 . 

189. Wargha István: Terv a kisdedóvó intézetek terjesztése 

iránt két magyar hazában. 101. o .. 	 . 

190. • I. m. 104.'0. 

191. I. m. 142. 0. 

192. I. m 143. o. 

193. Eallai Károly; A magyar kisdednevelés fej lődéstörténe- 

tépek vázlata. 8. 0. 	 . 

194. Peres Sándor: A  magyar kisdednevelés vázlata. 44. o. 

195. I. m. 48. .0. 	 . 

196. dr. Mészáros István: Két óvodatörténeti dokumentum a 

reformkorból. = Óvodai Nevelés, 1978. 9. sz. 350. o. 

197• Fodor Lajos ' : 'Emlékezés régiekre. . = Kisdednevelés, 1900. 

8-16. szám. .. 

198. Varga Péter: ° Lefele j ts vagy azon erkölcsi mondások, éne-

kek és imdságok gyűjteményé, mellyekben a' pesti bel. 

városi kisdedóvó intézetben a" kisdedek" szíveik képez- 

tetésóre ' gyakoroltatnak, ugyan ezen Intézet rövid törté-

netével. Pesten. 1839. juníus 294n. Előszó. I. o. 
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199. , I. m. 3. o. 

200. I. m. 8,. 0. ,  

201. I. m. 10..o. 

202. I. m. 30-31. .0. 

203. I. m. 28+29, 0. 

204.  U. o. 29. o. 

205. Kázlemények e kisdedóvás , és elemi nevelés . kdr4béi. Szer.. 

kesztettes Kacskovics Lajos: Pest. 1843.  12. 0. 

206. Ű. o. 12. , o. 

207. Peres Sándor: A magyar kisdednevelés irodalma. 

Pest. .1848. 88. o. 	. 

208. I. m. 55. 0. 	 . 

Lásd még: Karády Ignács Elemi nevelés. Pest. 1848. 88. 0. 

209. Csorna Vilmos r A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése az 

első osztályos beszélgetés és olvasás tantárgyak tanitá- 

sában. P.T.I .. 1960. 10, 0. 

2104 Karády Ignác: Elemi nevelés. 142.o. 

211.. I.  o. 142. 0. 	. . 

212. 1, m. 144. 0. 	 . 

213. Pedagógiai Lexikon. Bp. 1933. 15.'o. 	. 

214. P. Szathmáry .Bároly; A magyar kisdedóvás ős nevelés rövid 

tbrténete. 61.E-65. o. 	. .. 	 . 

225. Peres 'Sándor: A magyar kisdednevelés irodalma. 67,o, 

216. Merlin Emil: A magyar kisdedóvás mul,tja ós  jelene. 21.0..  

217. I. m. 25. 0. 	 . 

218. Pedagógiai Lexikon. 1933. 67. e• 	. . . 

219. U. o. 67. o. 	. 	 .. 

2200 Peres Sándor: A magyar kisdedóvás irodalma. 65*-66. o. 

221. Ney Ferencs Kisdedóvási nefelejts. Pest.  1846• II, kiar- 
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222* Kisdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésUgy bará- 

tai tizámára* Budapest. 1882.  március  3. szám. 36. 0. 

223: Ney Ferenc:.Kisdedóvó képezdei éveimből = Kisdednevelés 

' 	1882« 3. szám. 39. 0 ' 

224* 1. m. 40..0) 

225. U: o. 40.0. ,  

226. I. m. '54* o. 

227. Demeter Zsófia: Brunszvik Teréz és Martonvistir = Ma ős 

• Holnap 18. o. 

228. Ortutay GyUla: A reformkor és a szabadsághare = Közneve- 

' 168.1948* 367* o. 

229* Simon Gyuleill A nevelésUgyi kongresszusok történetéből' 

óvodai Nevelés 1967. 7-8. sz. 283. o. 

230 Vág  Ottó:  A nevelőmunka tartalminak és  módszereinek  fej-6 

16déae a magyar óvodákban -= óvodai Nevelés 1960, 6.sz* 

' 233.0. 

231* BOkonyiné -Vincze Agnes: Kisdrlet a kisdedóvás törvényes 

• rendezésére 1868-ban = óvodai Nevelés 1968. 6, sz. 250.0. 

232. Pf Szathmáry Károly:.A magyar kiededóvás és revelés rövid 

- története 71..85. o. 

233. Morlin Emil: A magyar kisded6vds multja ős jelene 34. o. 

234. Völgyi Isajost Szabadka sz. kir. város óvoddinak története 

és fejlődést 1836.»tó1 1896..ig. Szabadka 1896. 59* 0. 

245. I. mi. 91* oe 

236. I. m. 38. o. 

237; I* mi. cimlapján lévő irásos feljegyzés. amely Völgyi  László  

nyugalmazott állami polgári iskolai felUgyelő igazgatótól 

ered. 19440 IV. 10. 



-216- 

I. 238. .L. .  m. 32, o. 	 . 

239, A .gyermek 'a természetben. Irta óvodák és elemi osztalyok  

számára Rxajcaovi.c© Pál cávó. Nyiregyházán, 1856, Kézirat.  

Előszó.  	 . 

240, U., o,  

241. U,► o ,, 	
. 

242, U. : a.  

: 243. I. m. 1. , 0.  . 	 . 	 . 

244* I. m. 185: ©. 	 - 

245. Wargha. János. Egyetemes és elemi oktatástan /tanmódszer,  

meta.odi ke,/  mind két hitv.  . evang. theol .ogicun, szemináriu-  

mok sfóleg preparandiák számára. Pest. 1837. Pfeiffer  

Ferdinánd sajátja 1. Q.  .  
/~ 246« I. m. 34. o* 	 " 

247. .1,. 1n. . . 34 .. Q.. . 	
; .. 

24S* I. mo  35. a.  

249. I . : m. , 93. o.     

259. Paedagogie,i Enciklopédia killönös tekintettel  a nőpQktatás  

állapotára. Szerkesztette: Verédy Károly Budapest.. 1s860.  

132-133. o.  

Lá6d.me5ga Erdődi János: A nyelvoktatás módszertana tan  

és =veZé;rkiiryvvii1.. Bp. 1880,. Franklin Társulat. .38-39. .o. . 

251, Bernhard Gottlieb Denzels . Vezórköuyv a. szemléltető .okta-

tásra kérdésekben ós feleletekben. - Olvasó . és oktatókönyv  

kis . gyermekek és különösen kisdedóvó intézetek számára.  

2. kiadás.. Pest 19., : xeckenaSt; 3, 0,  

252. Is . 1Ctu  . 5e O. 	 . . 	 : 	 • 	;. 

253: Is  116 10. ÓT  

254. I. m G  . 13., . o. 	
. 
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255. I.  m. "  44. 'o.  

256. Pálfy József: Dtasitás éva;ng* nópiskolwtanitók számára.  

Pesten. 1860. Kiadja Geterlamm btlroly. Előszó.  

257. I. m. 40. 0.  

258. m. 45. 0. 	 . 	 . 

259. I. m. 47. o:  

260. I. ra. 49. o. 	 . 

261.'Vetiérkönyv a magyar nyelv tanításában. Tanitók számára.  

Népiskolai Könotár. VI. kötet. Sárospatak. 1860. Nyomtat- 

ta Jager Károly a ref. tőiskola betitivei.  

262. Moriin Emil: A magyar k3sdedóvás 'múlt ja ós jelene 34-36.0.  

263. P. Szathmáry Károlys A magyar kisdedóvás ős nevelés  x~~tid 

története. 76. o,  

264. I. m. 85. ó: 	 , 

265. Rama Józsefs Nőtlenség, mint rejtvénye egy pályafel.a-■  

datnak, mely á "Szegedi Hirado" ezimti lapban egy nőtlen  

által kitiizetétt 1859-ben. Érteeit;áseel egyiitt a Sz.-Fe-  

bérvár3: alap-nevelési minta  intézetről. Székesfehérvárott.  

1861. 117.  

266. I. m. 116: o.  

267. Rapos József: A köznevelóe alapintézetei hazánkban. Pest.  

1862« 16. Q.  

268. I. m. 17. o.  

269: Draékovits Pál: A magyar kiededn4velée de kisdedóvónő-  

képzés története és  jelen  állapota: Közlemények a Szegedi  

Ferencz József Tudományegyetem  Pedagógiai lélektani In- 
 e 

tí~zetdből. Szombathely. 1940. 15; 0.   

270. P. Szathmáxy Károly: A magyar  kisdedóvás és nevelés  mult- 

ja ás jelene. 80. o.  



271. Rapos József: Erunszwick Teréz gróth.ölgynek a 1egr,agyobb  

magyar honleánynak élete és  native, vagyis a köz-alapnevew  

lésügy mu.l.tja és jelene. 379• o.  ~ 

272. I. m. 380. o,  

273. I. m. 399. o. . 	r   

274. I. m. 383. o. . 

  ,  

367,. os  

276. I. m. 405. o,  

277. Morita Emil: A  magyar kisdedóvás mult  j a és j elene. 36 0 0.  

278. Peres Sándor: A magyar  . kisdednevelés irodalma« 68-79. o.  

279M V. ö. Az óvodai anyanyelvi nevelés továbbfejlesztése..  

Kecaskamé t . 1981.  

280. Peres Sándor: A magyar kisdednevelés  irodalma. 69. 4.  

281. F. Szathmáry Kéro1y3 A magyar kisdedóvás és nevelés rövid  

története. S8--95. a•  	 .  

282. 14 114 95• 0.  

283. I. m. 114. o.  

284. Békés váxmegye , óvodáinak történeti dokumentumai. Békés  

Wegye;i Levéltár, Jelzete: 363/1933. 	 . 

285. Békés váámegye Tarvényhatósági Iskolánkivifl3 Opmiaivelési  • 

Bizottsága, III. i,`pkönyve :.. M. C. M. MIX. Békés-Megyei  ••, 

Levéltár. qyu..la. Jelzetes 81. 	. 

286. Bakonyl.né Vince Agnes: Kisérlet a kisdedóvás tü rvényes   

rendezésére 1868-ban. = óvodai Nevelég 1968. 6. sz. 251.0.  

287.. 1868: XXXVIII. törvénycikk a népiskolai oktatás tárgyi-

bar. Miniszteri utasitások és Tantervek. Pest ., 1869. .  Kiad-

ja Ró.4b NiQr 164, o. 	 • 

288: 1. m. 165. o.  

289. Morita Emii.l. A magyar kisdedóvás multja és jelene 47 . 0.  
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290*  Szabó Endres Llső gyakorlatok az értelem fejlesztés köré-

ből • Kisdedővodák, gyermekkertek, a népiskolák alsóbb osz. 

tálysi és csalddi használatra. Debreczen. 1870, Kiadja 

Ifj. Csaby Károly. 1. o. 

291* U. 0. 1..0. 

292* I* m. 4. 0.. 

.293. I. m. 5. 0. 

•  294,  Harsányi István: Az olvasóvá nevelés nehány kérdése = Pe. 

dagógiai Szemle, IV. évf. 1. ez. 59. 430 

295. Szabó  Endre: Első gyakorlatok az őrtelem fejlesztés 

296.  

réből* 

1. 	mg, 

5, 

7. 

o. 

0. 	 • 

297. I. m. 8. 0 ,  

298. I. us*  9* 0. 

299. I. me 10. o* 

300. Burchard Erzsébets Gondolkodási mUveletek az óvodában. 5.0. 

301. Szabó Endres. Első gyakorlatok az értelem fejlesztés köré 

ből. 11. 0. 

302. I. m. 34. 0. 

303. Peres Sándors A magyar kisdednevelés irodalma 121. 0. . 

304. Szabó Endres Neveléstan vezérfonal a kie.gyermekek neve. 

léaére. E:olozsvár. 1874. 68-75. 0. 

305* I. m. 79-82. o *  

306. I.' m. 83.86, o. 

307. Hód-.Mező7V4sárhely közérdekii társadalmi hetilap. 18754 

V. •évf. 46. sz. 

306. Békéemegye közoktatási Allapota az 1689-ik évben. Tan 

felUgyelői jelentés. Szarvasi Lapok. VII. évf. 7. sz.2.3..1. 

309. Pechány Adolf: A gyermek első fejlődése.  Pécsett.  1887.11.0. 
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310. Iványi Gergely: A három éves gyermekek anyanyelvi neve-

lése = óvónők modern kiskönyvtára. 1. sz. 1970. 47. o. 

311. Dömötör Géza:  A beszédre tanitásról = Kiedednevelés 1881. 

K. ávr. 2. sz. 21. o. 

312. I. m. 24. o. 

313. U. o. 24. 0. 

314. I. m. 26. o. 

315. Auntalvy Pái: Nyelvtudomány ős nyelvtanitás. Tanitók és 

tanárok figyelmébe. Budapest, 1884.. Akadémiai Könyvkeres-

kedés. Előszó. 

316. U. o. 

317. Brdődi dános: A nyelvoktatás módszertana, 15. o. 

318. I. m. 17. o. 

319. P. Szathmáry Károly: A magyar kisdedóvás ős nevelés rövid 

története 12. o. 

320. Szerdahelyi Adolf: A kisdednevelős ős módszertan kóziköy- 

ve. óvónőképző -Kiintézetek ős szülők számára. Budapesten. 

1883. Rózsa Kálmán ős neje könyvnyomdája. 8-9. o. 

321. I. m. 51-53. 0. 

322. I. m. 56. o. 

323. I. m. 62. 0, 

324. I. m. 80. o. 

325. I. m. 137. O. 

326. I m. 140. o. 

327. I. m. 142. o. 

328. I. m. 141. o. 

329. Peres Sándor: A beszéd ős értelemgyakorlatokról: Vezér 

könyv gyanánt. Budapest. 1888. Méhner Vilmos kiadása. 1..a. . 
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330. Nagy László-féle Vezérkönyv a beszéd és értelemgyakorla-

tok tanitáoakor. Teljesen átdolgozta Urhegyi Alajos. Buda-

:pest.  1909. M. Kir. Tudományegyetemi Nyomda. 1-7. o. 

331. Kisdednevelés.-1887• XVI. évf. Szerkesztette: Dömötör Géza. 

:Társalgások. 

332.: Utasitáe . á . M.. Sir. tanfelfigyelők számára a magyar nyelv- 

tanitását elrendelő 1879!-dik évi XVIII, törvénycikk vég 

rehajtáea tárgyában. Budapest. 1879..12-13. o. 

333. Tanterv a nem magyar ajku néptanitók számára. Budapest. 

1879. 5, o• 
334..:I .,. ..m.. 6. o. 
335.:Morlin..Emil: A magyar.kisdedóvás multja és jelene. 57.o. 

336.=Dömötör G& :zat:Visszapillantás = Kisdednevelés 1886. janu- 
•:ár,l, sz. l.. o. 

337. Morlin Emil: A magyar kisdedóvás multja és jelene, 58. o. 
338.,P. Szathmáry Sárolya A magyar kisdedóvás és nevelés rövid 

története. 122. o. 

339, U. o.-: 122. . o.  
340. Stark.Jánosa A brassói elsó magyar óvoda és vidéki 6v6- 

•. menedékhelyek Kisdednevelés 1886. 10. sz. 211. 0. 

341.,  . Ember ,Jánoe: A magyar beszéd az óvodában = Kisdednevelés. 

.1888. 5-6.• : s z, 109. e.  
1124,0.. 

343, Morlin Emil: A.magyar kisdedóvás multja és jelene. 61.0, 

344, : "Az óvómenedékhelyek", azok vezetőiről és kiképezt eté- 

.síikről == . Kisdednevelés 1888. 1. sz. 30. 0. 

345.-Pályázatok = Kisdednevelés 1889. 3. sz. 87. 0. 	. 

346. Pályázatok R Kisdednevelés 1889. 7. sz. 175. 0. 

347. A ceápori kisded6v6 záróvizsgája = Kisdednevelés 1890. 
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9-10, Sz. 253, o. 

348. U. o. 253. 0. 

349. Az .Qrszágos Kisded6v6-Bwesiilet jelentése sez 1887-ik év-

ről • Kisdednevelés 1888. 1. .sz. 67. o. 

350. Mazuok Ede levele a szerkesztőséghez = Kisdednevelés 1888. 

1. sz. 23. o. 

351.. Kárpáthy Stindor: F..gy  kis statisztika = Kisdednevelés 1889. 

sz, 109. o. 

352. 1. m. 111. o. 

353. L. ra. -112. 0., 
354* 11,. O. DanUtUr Géza  válasza  112. o. 

355. I, , m* 113. 0. 	 : 

356. U. o. 113. :o. 

357. Mivel foglaljuk el a gyez:mekeket az ávodában reggeltől es- 

, 	tig?.= Kisdedneve163 1890. 1• sz.. 39, o. 

358. I. m, 400 0. 

359. Peres Sándor: A , masyar kisdednevelés irodalma. 187. 0. 

LASet, m6gt :Bauer Gabriella: Gyermekirodalom 70.. 0. 

360. m• 188. .0. 

361. L m., 78-19. 0. 

362.. I.. m. 79* :o. 
363, Mivel foglaljuk 	a. gyermekeket az óvodában reggeltől.  

. 	estig. 41. 0., 

364. I. m. 138.  0, 

365, L. M. 139.  0. 

366. A kisdedóvó kériző ..ntézetekról, = Kisdednevelés 1888. 1.sz. 

43. 0. 
367, A kisdedóvó. képtő intézetekről = Kisdednevelés 1890. 1. 

100 O. 
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368. Karácsony Unnepe- az óvodában = Kisdednevelés 1890. 1.sz.  

15. ©'i  

369. Szaktanácskozmány a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat  

fölött - Kisdednevelés 1890. 3-4. sz. .49,. o.r  

. 

, 

374. A kisdedóvásról szóló törvényjavas.lat ,tárgyalása a képvi-  

sélóházban Kisdednevelés .18910 2. sz. 66. o.  

375. A kisdedóváéi törvény tárgyalása .a főrendiházban = Kis-  

dednevelés 1891. 3. sz. 114. o.  

• 376. Morlin Emil: A magyar kisdedóvás mult  j a  ős jelene. 760.  

377. 1891. XV. tbrvényci.kk a kisdedóvásról. Budapest. 1891.  

Kiadja Ráth Mór. 2. o.  

. 

. 	 . 	 . 	 . 

-381. Utasitás•a polgári községek számára a kisdedóvásról szó-  

•16 1891.. ' Zvi•XV-. törvénycikk végrehajtása tárgyában. Bu-

dapesten: 1892. 48. o.  

382. Balla9. Károly: A magyar 'kisdednevelés fej lődéstörténe-  

tének- vázlata. 1843r-1914. 1 -8.  0.  

383.' Dömötör Géza* A kisdednevelés és módszertan gyakorlati  

• kézikönyve. 'I.  kötet. Budapest .  1894. 7. o.  

384. 1. m. 77. o.. 	 .  

385. .I: my 96. o. 	 . 

386. I. m. 112. o.. 	 .  

370. I. 	m. 110. Q.  

371. U. o. 110. 04  

372. t. m. 111. 0.  

373* I. m.  :117. o.  

378. I.' m . 8. o.  

379. I: m.  23. v.  

380. I.-m. ' 26. o.  



387. A Hódmező-vásárhelyi állami 6vónóképz4-intézet története. 

Özszeállitotta: Dömötör Géza. Hódmező-Vásárhelyett. 1895. 

94. o. 

388. A hódmezővásárhelyi- törvényhatósági közgyUlés levele a 

vallás és közoktatásfagyi miniszter urhoz. Hádmezővásáz.- 

helyi  Levéltár.  Jelzete: 4739/1892. 	. 

389. Peres Sándor:.Kisdednevelés és módszertan. I. nász. A 

k$.sdedóvónó-►képző intézetek I, osztálya számára. 

Vásárhely. 1893. 26, o, . 

390. Balla, Károly: A magyar kisdednevelés fejlődéstörténeté-

. nek . vázlata 1843-1914. 11-•12. o. 	.. 

391. Magyar Pedagógiai Lexikon. Bp.á1933, 64-65. 0. 

392. Ballal Károly: A magyar kisdednevelés fejlődéstörténe-

tének vázlata 1843-1914» 12. o. 

393. Bereg Sándor: A ..kisdednevelés és módszertan I. rész. 

H.;-*M.:-Vásárhely 1893• 32. o. 	 . 

394.. magyar Kisded6v67 Szerkesztette: Peres Sándor. Budapest. 

. i8.95* 6. o. 	 .. 	 .. 

395... I. . m. 	. 8. o. 	••  

396. 14 m. .91P o.' . 

397+  I. m...274  O.  

398.. Peree .Sándor: A beszéd .ós •értelemgyakorlatokról vezérsiv 

könyv gyanánt* 5. o. 

399., Molhár Máriaa. Klsdedóvodai beszéd- ős értelemgyakoria- 

tok  ./t ársal.gág/ kézikönyve. Eperjes. 1894. 67. o. 

400.:. S2árn4.rd Ignác: Ziedednevelás ós módszertan a római kaths3-- 

.likus:kisdedóvónő-képző intézetek  de  családok számára I. 

:rész..,  Budapest.:,. 1867. 54, o.. 

401. I. m4 550o 
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402. Ssáng Mihály: A kisdednevelős mádszertara: 

Arad. 1897. 90. . ©.  

403. Láng Mihály: A magyar  beszédre valő szoktatásnak módja. .. 

. 6vónák, a népiskola ._,  osztályában  müködő - tanitók, tani-  

tónők,. óvó-, tan:itő- és tanitákópző növendékek számára ~  

Budapest." 1699.. ?. 0. . :  

404. ;1. -m. 9, o= 	 n 

405,,U* o, 9. 0.  

406. ,1 m. 242 .  o..  . 

407. .1-lei-mu A lice: Az óvodai- oktatás taralma_ = Tanulmányok  

a neveléstudomány .köróből; .1952. .; 	 . 	 . . 
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Mellékletek 

A Tudományos Gyjtemény 1822. évi I. kötetének cinlapja 

és tartalomjegyzéke. 

II .. Magyar nyelvtudomány a magyar ajku tanulók számára és a 

divatos uj és. régi szavak jegyzéke . Szerkesztettel Gott-- 

vald Gáspár,, Pesten 1836. Cimlap. 	 . 

III. Széchy Ágoston Imre: Elemi magyar nyelvtan gyakorlatilag 

előadva. Festen. 1840. Cimlap. 

IV. Stancsice Mihály: Magyar nyelvtudomány. Pesten 1840.Cim_lap, 

V 	Foglalkozás Owen intézetében New Lanarkban és az angol 

óvodák heti foglalkoztatási terve 1828 -ban. Közli vág 

Ottó: Az óvodai nevelés 'kialakulása cm i mivében. 

VI. A Kisdedóvá Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesii 

let 1840,  Julius 13-ágy, tartott közgyülésánek jegyzőkönyv 

részlete. A Terjesztő Egyesület pecsétjének elfogadtató' 

aa, Országos Levéltár. 

VII. A Terjesztő Egyesület 1840 Junius 5-i közgyiil€si jegyző-

könyvének részlete. Csanády Ferenc felszólalása a magyar 

nyelvhasználat Ugyében. Országos Leváltás. 

VIII.A pesti lipótvárosi Szt. József kisdedóvó intézet tantár- 

gyai ős hetirendje. 
Közli: Vág Ottó A magyar óvodai nevelés kialakulása ős 
Brunszvik Teréz cimü tanulmányában. 

IX.  A budai és pesti óvodák heti foglalkozási terve 1829 kö•-

rül. 
Közli: Zibolen Endre: A gyermekekből lesz a nép cimü 
tanulmányában. 

Kacskovica Lajos 1840 január 10-én kelt levele egy okta- 

t6 ábécé kiadása Ugyében. Országos Levéltár. . 
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XI, , Olvasó tábla kézirásos szövege. Országos Levéltár.  

XII. , Mileez Péter gyomai kisdedóvó 1840 szeptemberi, októbe-

ri havi jelentéseinek részletei. Országos Levéltár.  

XIII. Clargha István: Terv a kisdedóvó-intézetek terjesztése  

ir nt... Pesten 1843-ban megjelent könyvének címlapja  

és az 1840. évi Terjesztő Egyesületi közgyűlés jegyző-

könyv  részlete, amely a könyv kiadatásával kapcsolatos  

nehézségeket tárja Fel,  

XIV. Terjesztő Egyesiileti jegyzőkönyv részlete 1841 nov'emm  

ber 21-i dátummal. A tolnai kisdedóvó-képző intézetben  

végzett hallgatók bizorlyitványának mintája.  

Varga Péter: Nefelejta című, Pesten 1839-ben megjelent  

kötetének cimlapja.  

M.  Közlemények a kisdedóvás és elemi nevelés köréből.  

Szerkeszti Kacskovics Lajos. Budán 1843. Cimlap.  

XVII, Völgyi Lajos: Szabadka város óvodáinak története 1839-

tői 1896-ig emü könyvének eimlapja, Völgyi László kéz-  

irásoe bejegyzésével.  

XVIII,Krajcsovics Pál: Gyermek a természetben. 1856-bél fenn.m  

maradt kézivásos főzetének cimlapja és elsó oldala.  

XIX pálfy JózseFs Utasitás evang. népiskola-tanítók számá- 

ra. Pesten 1860-ban  megjelent miivének cimlapja.  

A pesti példány óvoda napirendje.  

Közlit Rapos József: Brunswick Teréz grófhölgynek a  leg- 

nagyobb magyar honleánynak élete és műve oimü könyvében. . 

XXI. Szabó Endre: Első gyakorlatok az értelem fejlesztés kö-

réből Debrecenben 1870-ben megjelent miivének cimlapja.  
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XYII. .Utasitás a polgári  községek számára .a  kisded6vásról  

07416 1891. . évi XV. törvinycikk végrehajtása tárgyá.. ,  

ban cimii. 1692-ben megjelent  kötetben  közölt egycsopos:.-  

. . 	tos öv ode tervrajza..  . 	. 

XXIII. A hádsr:PZővásárhelyi. óvönőképző intézet  1894/95. évi  

órarendje.  

XXIV. Óvodai  órarend 1908-ban.  

Közli: Peres Sándor Magyar kisdedóvó cicmil miuvében.  

XXV. , Hetirend~ haladási napló minta, munka-eszközök' 1916. ,: 

ban.  

Közli: Exner Lea: Gyernekí'og3.alkoztatá ci;mü Hódmező- 

vásárhelyen mégtjelent kötetében.  	. 

XXVI. eres ütemterv részlet 1928-bá3., 	 . 

Közli: Brardocz Pál: .A  magyar kisdednevelés vezérkönyve  

ci,mU 

 

munkájában.  

XXVII. Foglalkozási tervezet részlet, 1940-ből. 	 _  

Közli: A.  magyar  gyermeknevelés könyve.  . 	° 

Szerkesztette: Héj :j Erzsébet ''ás Linterné Fittler Vilma.  
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r 

izenhat éves ko-
ármely táján va-
dolgozott a New 
rdatunk. A Daily 
rbert Dale Owen 
Ikra vonatkozik. 
r, a tapasztalaton 
:cool munkájában 
!k tízéves koruk 
s ez a felfogása 
a New Lanark"  
llegíí. mint a ké-
utalunk arra az 
net: „Miután  ... 
ktatás csak má-

-iaralabb korban 
urán lehetségessé 
le,.lt játékra ser -
r zsenge koruk -

•gyben kiemelték 
apró gyermek-
n dolgoztak.' 

áz oweni infant 
Ig,lett a'1_ oktatás 
li ontú szemlélete 
felelő tevékeny -
ába, illetve ínin- 

ozásban találkozik 
— a gyermekkor 
ni szoktunk neki 
hát olvasni mégis 
II olvasni, amikor 
í, hogy untassa. 
pest, 1957, I11— 

9 Az óvodai nevel és kialakul.ísa -- 5753 	 129 



Delelő te / I. osztály [ II. osztály

9-től VelO-ig
Reggeli dal és ima. Ábécé. 
Számolás és dalok bemuta

tása alapján
Mint az I. osztályban

VslO—V«ll Olvasás. Számolás. Dalok Kívülről megtanult dalok. 
Olvasás

Vall—'/síi « Játszó- tér

Vili—’/all Val- lási

’/all—11 Számolás

11—’/a 12
A lányok kézimunkáznak 
vagy kötnek, a fiúk szalmát 

fonnak; közben hasznos' 
magyarázatok

Mint az L osztályban

’/a 12—12 különböző dalokat énekelnek,

12 órától '/sl-ig a tanítók különböző napokon

Délután 1L

2—‘/a3 t Ebéd utáni ima, dicsőítő énekek,»
Va3—3/a3 Olvasás és képolvasás Olvasás és képolvasás

3/a3—3 Játszó- tér

3—Va4 Vallási oktatás

V«4—4
A lányok kézimunkáznak 1
vagy kötnek, a fiúk szalmát í MJnt az j osztálvba

tonnák; közben hasznos i
magyarázatok

4 órakor Esti dal és
4—5 óráig a tanítónők

ebéd előtti ima

/ III. osztály IV. osztály Megjegyzések

Mint az L osztályban Mint az I. osztályban
A gyermekeket 

együtt és nem osz
tályok szerint 

oktatják

írás a táblára. Olvasás. 
Kívülről megtanult dalok

Betűk. Katekizmus.
A gyermek első imája 

stb.

Játszó- tér

okta- tás Minden gyermeket 
együtt oktatnak

táblázatok útján Ua.

Mint az I. osztályban
Vegyes oktatás, például 

számolás, dalok stb.

olvasást, írást, számolást tanítanak

számolás táblázatok utján Minden gyermeket 
együtt oktatnak

Olvasás és képolvasás Betűk és gyermekdalok

Játszó- tér

és dalok előírás szerint Minden gyermeket 
együtt oktatnak

Mint az I. osztályban Számolás, képek, dalok 
vagy bibliai történet

ima, záródal

kézimunkát tanítanak

57. ábra. A korai óvodapedagógiai szerzők eltérő javaslatokat tesznek az infant 
school napi munkájának megszervezése terén. Ábránkon az A Course of Lessons 

című, 1828-ban megjelent könyv által ajánlott napi munkabeosztás látható (ma
gyar fordításban)

- t 239
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/2 óra: Előkészület, ima, ének, 
azután vallási beszélgetés. (A ta-
nítóval.) 

% Óra: Olvasási gyakorlat osz-
tályonként az első monitorokkal, 
miközben a másodmonitorok a 
tanítótól olvasni tanuhtak. 33  

1, óra: Az osztályonkénti ol-
vasás folytatása a másodmoni-
torokkal, miközben az első moni-
torok a tanítótól olvasni tanulnak. 

1/2 óra: Előkészület, ima, ének, 
bibliai történet, azután mint hét-
főn, nevezetesen: 

1/4 óra: Olvasási gyakorlat az 
első monitorokkal, miközben a 
másodmonitorok a tanítótól okta-
tásban részesülnek.  

% óra : Az osztályonkénti ol-
vasási gyakorlat folytatása a má-
sodmonitorokkal, miközben az el-
ső monitorok a tanítótól olvasást 
tanulnak. 

% óra: Előkészület, ima, ének. 
Nyomban utána: közmondások 
elbeszélésekkel. 

% óra: A közmondások ismét-
lése, felváltva az első és másod-
monitorokkal, miköz ben ezek u-
gyancsak felváltva . gyakorolják 
az írást. 

1/2 óra: Előkészület, ima, ének. 
Azután beszéd- és értelemgyakor-
latok. Beszélgetések emberekről 
és dolgokról, vagyis amit rövi-
den fogalomismeretnek nevez-
ne k. 

A további negyedórák mint  
hétfőn es kedden.  

% ára: Előkészület,  ima, ének. 
Azután vallási beszélgetés. (A ta- 
nítóval.) 

1/2 óra: Olvasási gyakorlatok 
osztalyonként az első és másod-
monitorokkal, akik felváltva a 
tanítótól olvasást tanulnak. 

% óra: Előkészület, ima, ének. 
Azután fogalomismeret, -mint csü- 
4::..a 

% Óra: Osztályonkénti számo-
lás, miközben az első es másod-
monitorok felváltva segítenek, 11-
letve maguk tanulnak számolást 
a tanítótóL 

% óra: Skálázás és hangje-
gyek, együttes oktatásban.  

% óra: Természetismeret és 
mesterségek, a tanítótól. 

% óra: Ismétlés az első moni-
torokkal. 

1/4  óra: Ugyanaz a másod-
monitorokkal, ezek felváltva írást 
tanulnak. 

1/4 óra: Be szélge t és sz ók ihagyás-
sal  és ellentétekkel. 

% óra : Közös betűtanulás a  
nagy táblán.  

1/2 óra: Osztályonkénti számo-
lás az első és másodmonitorokkal, 
akik felváltva számolást tanul-
nak.  

% óra: Skálázás és hangje-
gyek. 

1/4 óra: Természet- és mester-
ségismeret a tanítóval.  

1,4 óra : Ismétlés az első monito-
rokkal. 

1/4  óra : Ugyanaz a másod-
monitorokkal, ezek felváltva írást 
tanulnak. 

1/4 óra : Beszélgetés szókihagyás 
sal és ellentétekkel. 

Ugyanúgy, mint hétfőn a má-
sodik óra.  

Ugyanúgy, mint hétfőn a má-
sodik Óra. 

%2 óra: Előkészület, ima, ének, 
azután alakismeret, betű- és szám-
jegyírás közösen. 

% óra: Olvasási gyakorlat osz-
tályonként az első monitorokkal, 
miközben a másodmonitorok a 
tanítótól olvasást tanulnak.  

1/4 óra: Az osztályonkénti ol-
vasass gyakorlat folytatása a má-
sodmonitorokkal, mikőzben az el-
ső monitorok a tanítótól olvasást 
tanulnak. 

% Óra: Előkészület, ima, ének 
Azután a földleírás alapfogalmai, 
majd 4  óra váltott olvasastanu-
lás, mint fent.  

Mint kedden délután az első  
óra.  

Mint hétfőn délután az első  
óra.  

Mint hétfőn délután az első  
óra.  

Mint kedden délután az első  
bra.  

14 Óra: Német és magyar megne-
vezések, kézmozgásokkal (a taní-
tóval). 

% óra : Ismétlés az első monitorok-
kal osztályonként.  

% Óra: A másodmonitorokkal,  
közben a monitorok váltakozva írnak  

% Óra: Mérték-, pénz- és súly- 
ismeret krizösen.  

1/4  óra ' 	 . 

1/4 óra 25  
% óra: Gyermeki tapasztalatok a 

mesterségismeretből. 

1/4 óra: Tetűismeret könyv nélkül 
(a tanítóval). 

íi4 óra: Ennek a könyv nélküli 
tanulásnak az ismétlése az első moni-
torokkal. 

1/.1  óra: A másodmonitorokkal, 
ezek felváltva írnak. 

1/4  óra: Mérték-, pénz- és súly-
ismeret közösen. 

3/4 Óra: Mint hétfőn délután. 
14 óra: A földleírás alapfogalmai-

nak folytatása. 

Ugyanúgy, mint hétfőn a második 
óra délelött. 

~ 

Mint hétfőn a második délelőtti 
órában.  

:o  

:o •  

:7  

Ú 

1 
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14 óra: Közös számolás a szá- 
molókeretekkel. 
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8-tól 9 óráig  

   

 

9-től 10 óráig  2-től 3 óráig  0-tól 4 óráig]$} 



1-2. Ének és _  Inga. Be-  . 
vezetés a vallásba beszél- . 
getések útján. 	. 

3. Fokozatos elbkésalté, 
az olvasásra.  
4 ElőryakorLst az  írás-
hoz.  

1-2. Enek és ima. l  Beve-  
zetés a va113=a bibliai  
tőriFnetek útján.  . 
Azsusn miat hétt6ez. . --. .. -  

Mint hétión a B. dfa.  U. as.  ._ 1-2. Ének és Ima. Azután  
egészen úgy, mint  kedden  
as L ára. . 

a, as  

13teE és t tg. rs-e4 ` 

vezetés a vauásba a  Mb-  
• történetből  vett et>,  

s.E 	ccry-1 . at fráa-, ' .` 
6 gyatál3at  liigTaikoaá; _ e tárggyal filiggrgo5k re^  _  

1-2. Estek és Ima. A f-- 
ilyelem gya2Grlati foglal- - 
ksztatása. 	- 
AZután inlet - hétión.-  

~nu  s~. aétkIlll r 
'2: xokotatos -aTákésűtéa  as otvaakaa.  - 
eztithn,.mint IIEtt3a:_ 

ilsint keCáea a  

i-jt. knelt' és Inná: rgeste  n  
el~bes~ze :ese~x 	ép 1~  ~ 
iautáa mint tldtfó» : 

2YIInt ezizdán a: SL Ora.  

~ 

.~.~ 	 t 	 .'~$ _~~~
•~.c .- - 
 .. " ` 	'

. 

8-tó1 S-ig  

U. 'i 

10-tó1 11-ig  

>Etknesf At  
játékóra  a 
szabadban.  

IItnelűtt  

1--2. ÉSészségtan fiarét-  
getések - . b elb~essszzééll ~ések  
otlán.  
3. Előzetes bevezetés a  
számolásba.  
4. Fokozatos előkészítés  
az oIvgaAsr . felegyelők  
révén.  . 

1-2. Egyszertl beszélget!- 
sek a legsziikségesebb  
m

ekr észe 
ekről . és mester- 

3. Elógyakorlat a!  fris- 
4  Előzetes bens:etéa a  
számolásba. Azután  
ugyanaz - váltakozó  tel-
ügyelőkkel_ ,  

~  

vt#a  
~áVb!!(y1 ' { és,.elQlgokröl.  
read: 	#"' u 3. Fokozatos előkészítés  
HimottsZ. 	az v0- ásra.  

4. 	zetes beveze~s a  
- 	számolásba. Azután  =Ma- 

il  a talOgyelók révén.  

U.  as.  

r-+ 

L A les anbosabb előzetes  
fogalmak mértékről és  
súlyról  
2. H^n-Fjgvakorlatok mos-

t' kkaL  
3. Előzetes bevezetés a  
számolásba.  
4. Előgyaltook az írás-
hoz Gyakorlati o  
zás e tárggyal a felugye-
lók révén.  

4-től 5-ig  

Étkezési és  
játékóra a  
szabadban.  

17. az.  

S-től E-ig  

ItnekYya-
kortat. Tá  
vozásl rend.  

Naponta  
ugyanaz.  

Fa?t t3n  

-a/  x 

9-t61 -  10-i.g  11-től 12-Ig 	2-tói 3-ig 	_ 	3-tál 4-Ig  

1-2. Ének és 	 Az- boat hóttóa  
után érthető best .setések.,  
a gye  
lebbi kőrnvezetéről  

t Fokozatos - előke :Itéa  
as olvasásra.  
4. Z15gyakorlat az Iris- 
hoz.  

U. as  12. ea.  gin*  hitfőn 0-s Lóra.  Enek és ima. Beve-
tetés a valláabá&ánnyen 
felfogható bÖlcs mondá-
sok útján. 
Azután mint hétfős.  

1-2 Ének és  bevezetés  a  
valliyba . -könnyen é1'the-  .. 
tó bóles ,mo dátnk  

hoz

• 

	
~~lat az  irks-  

4. Za1lslgja.  
muttáe __tiica  éé99 a~n?b-- 
 ~- 

Magyar 	német  
1s z2v k 

. ElógyakorIat az irks-

44.. Gyakorlati fogialkOlfs  
e tárggyal felagyelók ao-
rta  

1 2. A szavak és mbnda-
k felmo*asa. 

3. Egy 	beszélgetések  
a legf nő tosab í~1ltáv észe-
teheet-  és mesterségekről.  
4. E1ógyakorilris iráshoa.  

Mint héttón a  U.  óra.  

II. as. ' likposta  
ugyanaz  
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AZON ER1 ÖLCSI MONDÁSOK,  É.  
KEK ÉS IMÁDSÁGOK  

TEMÉNYE•  
mellyekben  

A' PESTI BELVÁROSI KIS-  
DEDOVÓ INTÉZETBEN  
a' kisdedek' sziveik képeztetésére  

gyakoroltatnak,  
w+. 

ugyan ezen Intézet rő'id.tőrténet'vel;  

t 

. 	• 	; . 

.,~~,` '-. •s~ ~.. 
• j{. . 

g,  

kiadta  • 

r... -~ 
. 

Varga Peter  
belvárosi kiededóvó Int4zetbeli tanító.  

Az egén jövedelem ezen intézet alapitislre határoztatott.  

• 

yYr PESTEN  
NYOMTATTA TftAT VBtt HIBOLYt:  

Uriateza 812. sz.  
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IKÖZLEITItNIEEK 
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KISDEDOVAS 

ELEMI NEVELÉS 
KöRÉBóL. 

KIADJA 

A' iiISDEDOVÓ I. M. T. EMMET. 
SZERKESZTI 

KACSKOVICS LAJOS . 
EGYEStLETI TITOKNOK. 

I. FeZET•  

BUDÁN, 
A' MAGYAR KIR. 

TUDOMÁNY-EGYETEM BETUIVEL. 
1 843. 
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'1---57Mae erern S .  V=Tilt, ,17rder"  • I In= Ls 
óráig : ének ; az I. korosztály lelki .nevértek 

-, ; i-raorlója„-tiltal vezirelve.-.--- , :Aialtercni 
. 	 ez alatt szellőztetik és tisztogattatilt. 

	

91/4-9 2/4 	Az I. korosztálytyal tirsalgás a-liel- 
óraig : tec2Etbcri. ,:----7—A—kriit,eremi* visszavonult 

illétőleg 20 II- ik-  koroiztáty— iirilléire böciáttatik.-  
percig: L A II.1-Ik -kortisztály 'a' napirentilien megirt 

' Ltesti gyakorlatokban részetoW , - - - 
92/4 ---10 Y4 i : Az L liorqgzaly  helydt.eagjai6 I1-1: 

óráig : kal  táruIgas a helremben  ; mialatt az L 
:és-11-1-ik -korosztályoknál a killteremben 

, :2-od reggeli, rattles ivia, szabad..mozgas: 
1-a-  Ilk-ik korolzttarrendes aftlitErrelantsit-
Itatik. - :  

	

10 L/4--11 4/4 	A Itt,-ttk-)aeis4bt Lepó:„111-ik .orosz- 1  
. tiráig :- tályiyal trirsaltis,,Azi, kgrosztálynal ren- 

, dezett niazgás. A---11-1k,lugosztályntil mi-
- 	. •.. 	sod •reggeltéi ivás. - 	.. * -- -';--. 
112/4-12: . -- Egytittes hálaima mtán  hazabocsd-

óráig .:' _ as. tódulást metróztető elfoalaltattis 5 
Pérel ' - 	 :".= 

	

12 — 1 	N4nieiy tavolról  bejáró kisded után  az 
Craig: tebéd bad szokott ktildetni, ily ebédeket a 

16stledelt a dajk2b fattigyelete alatt kül-
Itikel. 

Mint óri óráig: .  1 	8á g _  
2 —1 2/4  Mint 8 2/4  óraig. óráig . 

l'zetztle, mint 9  óráig. 	Azonban 
óráigi az I. korosztályban az álmasok lefektethe-

- t(lk ; 

- -7777 
b
o
e
r
k
o 
 fektethetők le ; - 

[IL korosztálybati-egjedra: a leggyen- 

- korkk ai!áft= tirlIbtár 
nél is ugy, mint 9 2/4  óráig. 
Az 1-korsztitlyniti uzsonna, ivis éS tilOzmas : 

4 -- -83/ —5 -.Az I. korosztálynal test/ gyakorlatok. 
, • iráig 	II, korooztaly uzsonna,: ivás, testi gya- 

. _korlatok ; _ 
la in. 	 társalgis. 

4,),A telkinevelés gyakorlái, kellő , 	. 	.  
előkészülés végett 1 . azereplik -.bcallta előtt I/4  órával  
már zontosan meelertni kötclesek. 

b) Minden  Ósztálynil  á'tirsálmitat a névsor 
_és 	 .latjegYzése  előzi meg 

- c) 	tirealris -rrrinden 6ztá1yxít 3 részből jj. 
as elsőt-képezi a megelőző társalgika emlékeztetes, 
a sod 'V...a 1sZbőL esznTelúcolati]ag folyó új 
tárgy,  a harmadikat_ ai nj tárgynak egybefoglaló is 

resz,e1Ee1._.1wes torla  ási 	tok 
^ 

e) A névsor,főloivasil t 	á 

géhbeket szabád lacktetni,. 
2 34. firató 

 alt 1kooszt.ii náritirsalga-s; 
a la korÓsztáiYn= tUrtint, : ivtis • és "ren- 

--  

c,  

56ra utan: _Mint 12 óráig. 
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Di;mi)tiir Géza 

igafgató tanar. 

--.teinitzer 	VIlina 

vezen'i-tanitónii. 

Exner Le 6 

r. 	tanar. 

Sztlly2 	Anna 

S. 	tanitúlI. 

Fml.H. La.Hs 

minta4vó. 

Dr. Imre J6zsef 

intt:-zeti 	-4,rvils. 

Adamovits I). g. k. 
Banyai S. ev. let'. 
Be.natsky F. r. k. 

Pl_a, v.eez 6 Y• ;ig. " 
se Mann L. iz•. 

hitoktat6k. 
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1.1 

8-9  II. IAlek tan 

*a  

1. Földrajz 

____ 	_ 

9-10 

10--11 

11--1.2.  

3-4 

H. Módszertan 

I. Nlódszertan 

Term. tud. 

I. 	Ének b. 

	 

II. Testgyak. 

H .  ov. Inegb-.  H. Ov. meat). 
I. Rolmiu- és 

szerb nyelv  

I. Testgyakor. 

II. Alaki munka 

I L 	I::nek b. 
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I. 	Term. 	tud. 
_ 

I. 	1:aiZ. 

I 	1:".11(.1: 	11. 

I. Tört4nelem 
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I. Testowakur. tn. U. Hittan 

II. Alaki munka , 

II. Testgyakot. 
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IL 	1.:.z ,.:11. 	nv. 

1 	l 	“.1- 	11 

I. Földrajz 
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s-9  I. Magyar  nyelv  

— I. Term. tud.  

II. Test- és eg. tan  
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10-11 
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IL Magyar ny. 

-  II. \ Fwet uy. - -  - —  
I. Történelem  

I. Testgyakor. 
_  
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II. Hittan — 
I.  Rajz. H. Alaki munka 

:;-1 I. Éaick h. II. Testgy akur. 
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II. :Magyar ny. , 	. 1.  Földrajz 

- 	--- 	- 
-- 	- 	-- 

9-10  II. Lélektan I, Ének h.  

10 -1I II. Módszertan 

I. Ov. uiegL• 	 -  

M. Neveléstan 

IL Német ay.  

I. Term. tud.  
-- --- l 1--1 3 

., — '  

,, - 1  

I,  Testgyakor. 

I. Kézimunka II. Rajz 
 

I. Ov. ~yak. 

-- 
II. Rajz I. kézimunka M.  Ov. gyak. 

- 	 
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s
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r
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k
 s-9  

I. Od. gyakur. II. Test- is eg. tan .  

9-10 
 II. Ének h. -. - " I. Ov. ~.)•'~ akur. 

I0-11 H. Ének h. I. 0v. p;y,tkut.  

1 1-12 
--- -  .  II. 	U Te~ t byakur.  

- 

I. Ov. mehb. M.Test- és eg. tan  

G-3  
. - —  

';-I 	~ 

IL Kézimunka I. Ov. gyalíur. --  

--- - -- --  I II, Kézimunka I. Ov. zvakur.  



Isteni tisztelet.  

It-1tt  

1. liézimuuka  

I. Testgyakor.  

II. 	I ;:1 ;r.  

t. Történelem  

I. Ov. gyakwr. 

NI. 	. 	■ :t I<. 

11. Ov. gyak.  

II. Ov. gyak.  

II. Ov. gyak.  

II. Ov. megb.  

II. Ov. gyak.  

M. Módsz. tan.  

O.•, gyak .  

II. Testgyak.  

II. Alaki munka  I. Német nyelv  

II. Lélektan  

I. 0v. utegb.  

M. Neveléstan  

IL 0v. tuegb.  

II. liéz imuuka  

I I. lí ~ zimttul;a  

I. Magyar nyIv  

11. Test- és eg. tau  

ü.'1'est- és eg. tali  

I. Hittan  

I. Román- és  
szerb nyelv  

11. 'I"stgvakur.  I. O:. ntegb.  

1. Oy. gyakur.  

I. Ov. gyakur.  

L Ov. g) akar.  

I. Ov. g. akur.  

I (. Ének h.  

H. Ének  h.  

1. Rajz  

I. I;ajz  

I. Ének  h.  

1I. Magyar By.  

I. Magyar nyelv  II. Ének h.  

I. Term. tud.  



Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

9-ig Gyülekezés 

ti 	' 210 
I. es. Társalgás (óvó) I I. es. Verstan. (óvó) 	1 1. cs. Társalgás (óvó) I. és 11. cs. Induló és 

testgyak.-tan.  tan. (óvó) 
i. es. Társalgás (óvó) I. és H. es. Induló-, 

testg~ ak.-tan. (óvó) H.  cs. Játék (dada )  H. es. Játék (dada ) II. cs.Vers ism . (dada)  II. cs.Vers ism. (dada) 

510-10 
L cs. Játék (dada)  I. és I[. es . Induló és 

tes _ ak: tan. óvói 
~ 	 ( ~ 

H.  es. Társalgás (óvó) I. es. Dalisin.  (dada) 
U .  es. Versisin. 	óvó ( 	~ 	1  

11. es. Társalgás (óvó)  H. es. Társalgás (óvó) 

i(. cs.Társalgás (óvó) 1. cs. Játék (dada )  1. es. Játék (dada)  I. es.  Mese (dada)  

10-1/211  
Uzs onna  

Szabadjáték  

_11 — li I.  ás  II. es. Dal ás  vers  
ism. (óvó) 

II. es. Verat. (óvó) I. és II. es . Daltani- 
tis (dvó) 

I. és II. es. Játéktan . 

(óvó) 
L és 11. es . Vers és 

dal ism. (óv) ó 
I. es. Társalgás (óvó) 

I. es. Játék (dada) II. es.  Játék (dada) 

1/13 - 	 Gyülekezés 	- 	- .  

1/23-3 
I. es. Alaki m. (óvó) I.  ás  II. es. Játéktan. 

( óv6) 
I. es. Alaki m. (óvó) 1. es. Alaki m. (óvó) L es. Alaki m. (óvó) . 

c 7 	1 a I' t  

II. es. Játék (dada) II. es.Vers isin. (dada) II. es. Játék (dada) IL  es. Játék (dada) . " 

3- 1/s4  
II. es. Alaki m. (óvó) II. cs. Alaki m. ( (Wj) Q. es. Alaki m. (óvó) II.  es. Alaki m. (óvó) U. es.  Alaki m. ~(óvó) 

I. es. Játék (dada) L es. Játék (dada) L es. Játék (dada) 1. es. Játék (dada) L es. Játék (dada)  

1i s 4-4 I. és IL es. Mese (6vó) I. és II es. Dal !óvó) I. és H. es. Mese (óvó) I.  és IL es. Játék (dvó  )  I. és II. es. Mese (óvó) 
 

Nyári hónapokban a szabadban végezhető foglalkozások töltik ki az idő nagy részé.  
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Mara  Szükséges játékdalok és szőregek ismétlése, illetőleg az  azokhoz 
doskodis a 11 óra után ottmaradt gyerm. cólszerú alfoglalásáról Es felugy. 

Yanks. 	Játék, Játék. Musks- tSaü ne t. 

Játék. 	a. Munka.  Játók. Satinet. 

a fiuk. Ez alatt mege thetó a szellőztetés , ha a gyülekezés a teremben 
védett heiven legyenek. Sorbaállitás után innen bevonulnak a játszó-
lehető figyelembe vételivel. — Helyrevonulás, mit az elhelyezkedés fs 
tokba oast*. — ha kell — a foglalkozás káveteimenyei szerint, 
elrakása, takarítása es elókészúies másnapra. 

Csütörtökön Pbeteke ■ Szombaton i 
I. II. I. 	II. I. I I. 

Yeszélgetés Beszélgetés Mese 

Mozgás. (Áll6 is 	616, 
folytatva a hét elejéről.) (.Mozgás. Álló.) Játék. 

(Mozgási játék.) 

Dal- 
ismétlós. 

Vers- 
ibmétlés. 

 Dalszővsg gyakorlás. 
Vers és daliam. együtt 

Daiszőveg 
 gyakorbta Munka. 

Mozgás. (Járo.) Mozgás. (Járó.) Munka. 
Dalism. kő 
bevetett ind 
vagy járó  
mozgáasal. 

szerinti klbocsájtáa és berendelés, valamint • mulasztésí.napló-
ajtendá meg. 

12 
13 

Általános foslaI- 
A kisdednevelő Ietózetek minden héten való 

oz a asi terv. 
állandó idd- és munkabeosztását mutató táblázat. 

Ó r a  Rendes foglalkoztatási teendők az áv mii den 

8 - 3'49 

2 -3. 43 
8°  
a 
0 

°Q 
x 

 A gyermekek fogadása az udvaron vagy rossz időben a 	it zÓ ere^:- 
tsztün kielégitése a gyermekek szabadjára való bocsájtásival. mik;z-

szempontjáboL Délut.:n 	a 	dajka 	egy-ket legii„'yesebb 

1 49-9 

a'44-4  

4-- 5 

Kibocsájtáa a dajka felügyeletével, még pedig előbb a lányok, azután 
történt. Kellemetlen idő esetén a szellőztetés ideje 	alatt a gyermekek 
be, a legutóbb tanult mondókával, 	vagy indulóval, 	a 	változatosság 
kellő  hangulalkeltés után nyomban kövessen 	az imádkozás. 	Csopor- 

A 	munkaanyagok 	és 	szemléltetó 	eszközök 

óra 

Határ 
 

Kedden 	
I 

Szerdán 

I. 	B.  L 	II . 
I  

L 	II, 

14-1 410 

-'2  I  

0 
F  

- 

o 

( 

Beszelgetes Beszélgetés 	(  
111 
I 

Mese 

;410-I/210 
A' beszélgetésselkapcso- 
latos utánzó mozgasok. 
(.illók, azután űlúk.) 

Mozgás, 
guó ésűlá 	hátfős. l Játék. 

(Mozgási játék.) 

/00 -*/4 101 
I 

Daltauulás. ; Verstanul eretanttlás l Daltana1ís 
folyt. 	folyt. 

Csendes játék vagy dal- '  
szöveg- gyakorlás. 

•1410— 10 líozgás. (Járó.) Mozgás. (Járó.) Mozgás (Járó bs ü1á.)  

10 — ?%±l 1 Ozsonnázás, mely alatt a  szellőztetés, a  felügyelet alatt  való és nemek 
vezetés is 

1/2 11--1l 
Bevonulás, ezután sétálás. utánzómozgások végeztetésével, mit a delu- 
való szőv. tan. követ. Ima. liazavonulás a helyikcirűimények saet ut. Gon- 

3-1/24 Játék- 	Munka. 	I Játék. Munka. 
1 	

Játék. Munka. 

1/24-4 Munka, 	Játék. 	Munka. 	Játék. 	Munka. Játék 

napja „Ráleltitt-lén ás „„deltán•'-jón Jegyzet 

ben: a tisztaság eilenórzézések tapintatos mege:tósóvel. A társas-
ben  azok megfigyelese is végezhető. tanulmányi adatok gyűjtése 
gyermekkel elúkésziti a munkatermet és munkaanyagokat. 

A délutáni játé-
kukat • dads, 
illetőleg a dadák 
vesepék min-
dentett, ahol 
egy 6.606 van. 
6 ezalatt • már 
kellőleg előké-
.z*tett munkál-

kodást vé sL 

taros a jeles 
miben ugy van 
mellékelve mu-
fatóul, ahogy a-
zok kiáuitaadók 

Nepes óvodák-
ban szerda N 
szombat délelőtt 
9-t61 fel 10-Ig 
tartó foglalko-
zásokat tanác o-
sabb csoportok-
ban, karukhoz 
mérten végesei. 

A kir. tant. fel-
terjesztendő 

,Haladáal nap-
ló'-ban a hét 
egyes napjainak 
alább feltünte-
tett foglalkozás 
nemeinél azok 
egymásutánja 

melle tt  az anyag 
le pontosan be. 
illesztendő. A 
szeptemberi 2 
alsó hét mttnka- 
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aa rogíafKoztatás anyagának részletes Heti felosztása December
- .............................................. .....................

A kisebb (3—A’a éves)

Hét Miről beszélgessünk ? Szemléltetés Mese Vers Mondóka

1

A tél örömei. Hó, jég, szánkózás, korcsolyázás, 
hóember. Csúszkálni veszélyes! Síkos úton lassan 
járjunk! Hidegben jól felöltözni.

Természetben 
erről az anyagról 
csak akkor 
beszélgetünk, 
ha hó van.

Mikulás
ról.

Szán
jatok 
le...
1—2 
sor.

December, 
december, 
lábon áll 
a hóember.

Mikulás. Kirakatok kepe! Ki mit látott?—Narancs, 
gesztenye stb. Szabad-e a narancshéjat eldobni? — 
A kitett tiszta cipó. — Jószívűség, háládatosság, 
köszönet.

Előkészülés 
Mikulásnapra és 
karácsonyra.

II

A kisgyermek délelőtti élete. Kerdesekre: fel
kelés, mosakodás, öltözködés. Reggelizés, imád
kozás. köszönés, óvodábajövés. Hogyan történik? 
Étkezés előtt kéz-, utána szájmosás! írna, köszönet. 
Éhező madárkák.

Asztalterités 
gyakoroltatása.

Karácsom
ról. 3. 4. 

sor.

Mi történik délután és este. Folytatólagos el
beszélés. Ki pihent ebéd után? — Korán keli 
vacsorázni! Keveset enni és korán le kell feküdni. 
Esti ima elmondatása.

Mikor és hogy 
lehet pihenni?

III

Karácsony. Milyen a jo gyermek? — Ki mit óhaj
tana karácsonyra? — Kinek hoz ajándékot az 
angyalka? Ti is legvetek jószivűek! Gongoljatok 
az éhező madárkákra. Cinke, rigó, veréb!
Az Ur Jézus születése?0 küldi a karácsonyi aján
dékokat, de csak a jó gyermekeknek! Aki sok játékot 
kap, adjon szegényebb társának! Szeressük egy
mást! Tegyünk jót! A szegények karácsonya! Az év 
utolsó napja. Az uj év.

Karácsonyfa 
előkészítése.

Kép 
szemléltetése.

Betlehe- 
mesek 
(kép). 
Mit 
küldjön 
Jézus?

Újévi 
kö
szöntő. 
2 sor.

Jótettedet 
Isten 
látja,

Két kezével 
meg is 
áldja.

IV Karácsony hete.

A nagyobb (A1 2—6 éves)

1

A tél jelenségei, örömei. Veszélyei: síkos út, meg
hűlés, narancshéj! Figyelmeztetés, óvás! — Kor
csolyázás, szánkózás, hóember.— .Megfázás esetén 
meleg tea, rum nélkül!

E heti anyagról 
csak akkor 
beszélgetünk, 
ha hó van.

Mikulásról 1 An
gyal, 
an
gyal...

H wákc.m, 
Benne van 

a mákom.
• >h edr»« 

ki* rákom 
Ki ne rijnl

* zaákom, 
Ki ne rúgd

M-rt kihull 
A mákom.

Mikulás. Ki mit látott a kirakatokban? — Miért 
teszik ki a tiszta cipőt? — Kinek mit szokott 
hozni? — Téli gyümölcs, virgács stb.

Előkészülés
Mikulásnapra és 
karácsonyra.

II

A gyermek délelőtti élete. Mosdás, öltözködés, a 
kisebbek segítése. Reggelizés, ima, köszönet. Óvo
dában: játék, dal. munka. Figyelem, csend, rend! 
Uzsonna. Hazamenesnél mire kell ügyelni? Ebéd, 
hogyan történik. Az evés. ivás. egészség és illen
dőség szabályai. Ima, köszönet. Éhező madaraknak 
morzsa. Jószívűség.
Ml történik délután es este. Ki pihent? — Délutáni 
foglalkozás rendje. Korán kell vacsorázni, keveset 
enni és korán lefeküdni. Ima, köszönés. A szülök, 
testvérek egésznapi munkája.

Asztalterités 
gyakoroltatása. 
Kézmosás és 
szájöblités 
újabbb 
bemutatása.

Karácsony
ról.

A csillag
tallérok. 
Ismétlés.

Mikor, hogy 
lehet pihenni?

|

Karácsony. Csak a jó gyermek várhat ajándékot. 
Légy illedelmes, szófogadó, engedelmes! A játék
szereket is meg ke!! becsülni! Osszuk meg az aján
dékokat kis társainkkal! Legyetek jószivűek és 
haladatosak! Rigó, veréb etetése! Kis vers.

A karácsonyfa 
előkészítése'

Betlehe- 
mesek 
(kép).

Mit 
küldjön 
Jézus?

Újévi 
kö
szöntő 
1—4 
ser.

Jótettedet 
Isten 
látja,

Két kezével 
meg is 
áldja.Az úr Jézus születése. A pásztorok üdvözlése. 

Milyen gyermeknek küld ajándékot az Úr Jézus 
az angyalka által? — Ti is gondoljatok a szegé
nyekre. Tegyetek jót! Szeressétek egymást! —
O- és ujev napja. Kétsoros vers.

Kép 
szemléltetése.

1 Karácsony hete.

gyermekek csoportja

Dal
Munka

Játék
Játékos 

testgyakorlás Jegyzet
Fröbel Agyag Papír Cirok ni, «■« Játékos rajz

»Este van már, 
hét óra« dal 
szövege sétával 
és tapssal.

Mán
gorló.

Miku
lás.

Miku
lás.

Miku
lás.

Mikulás. Erdő 
mellett...

Futás
gyakorlatok.
Libasorban, 
körben.

(Jaj de pompás 
fa... h. u.)

ö. Kifli. Zacskó. Gyöngy 
sor.

1. F. t. L. 
Álló 
katonák.

2. Narancs.

Szói a 
gyermek.

Legyünk 
Mikulások.

A dallam 
betanítása 
soronként és 
halkan.

Kerek, 
lerakó 
táb
lács
kákból 
nyak
lánc.

Kará
csonyi 
diszek.

Kará
csonyi 
diszek.

Kará
csonyi 
diszek.

Karácsonyi 
diszek.

1. F. t. L.
Kis és nagy 
katonák.

2. Dió v. ö.

Elaludt az 
álmos 
cica.

Csengő
keresés.

Szökdelés.
Veréb, béka stb.

Erdőben 
legyünk 
fenyőfák.

Dallam »Iá-*á«- 
val, járással és 
tapssal.

Kar
kötő.

>» Karácsonyi 
diszek.

1. F. t. L. 
Papirhasi- 
tás lefelé, 
felfele.

2. Karácsony
fa.

Madarak 
etetese.

Utánzó
játék.
Asztal
terités.

Ugrás
gyakorlatok.
Nyúl, béka.

Díszítsük fel a 
karácsonyfát.

gyermekek csoportja
»Este van már, Ősz- Mikii- Miku- Miku- 1. Mikulás (k.). Fonóka- Légzés-
hét óra, dal tön- lás. lás. lás. játék. gyakorlatok.
szövege sétával szerű. Hangutánzások
és tapssal.

Po-
á, f stb.

(Angyalsereg...) gácsa, Puttón. Gyöngv 2. Dió. Színek is- Legyünk .,zsem
lye, 
kifli.

sor. Szemüveg. mertetése. Mikulások stb.

A daliam Lerakó Kara- Ka rá- Kará- Karácsonvi Kincses- Társas-
betanítása táb- csonvi csonyi csonvi díszek. láda. gyakorlatok.
soronkint és lács- díszek. diszek. díszek. Két és több
halkan. kákbó! 

szőlő-
gyermekkel.

fürt.

1. A gyermek Csend- Hozzunkalakja.
2. Narancs játék. fenyőfát!

v. ö.

Dallam »Iá-Iá«- Kosár. Karáctonvi Betlehe- Levezető-
val, járással és 
tapssal.

díszek. mes játék. gyakorlatok. 
Kar-, láb- és 
ujjgyakorlatok.

Karác«onvfa Díszítsük fel a
(k.) ö. karácsonyfát.

SSirt értékes is időszerű alkalom az alaki Különösen ez a hónap legyen qz örömök hónapja. Az óvodai és családi élet szeretetteljes össze-.
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Óvónő munkája : Csákó katonásdihoz. Rajtfüzetek készítése csomagolt:  
papírból. Szórakoztató figurák burgonyából, répából sti  
Falevelek, levélszár, vesszőcskék gyüjtése.  

Foglal kozásí tervezet. OKTÓBER  
~ ; I I'TE~IBER 	Fog'alkozásí tervezet.  

Beszél-  Ima , vers történet. 
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Óvónő munkája: `Iunkaanyag gyűjtése: levél, Levélszár, galyak, gesztenye:  
Képjelek a togas stb. megkülönböztetésére.  
„Bodza Bandi,' „Gesztenye Gusttí."  

  

Torra Rajz Munka  Dal 	Játék  
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