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".... A tapaastalte as sides  világon  
ast mutatta ho ha a seípiskoiála~a 
adott nevel~e a~. eiv előtt viges--  
te  tik be, ea mind an  arai  a  nép  ~ 
velésére költetett, elveeaett. mg  
a hatívss tsnkti  te lesültei$g is  
csak 	elégséges, ha a hépisko-  
lát a vasárnapi irsko7.it ►al 	.kM  tik   
egybe."  

/ Eötvös József 1848 /  

Ezen istole.,törtJneti tanulmány az 1868. ZZZYIII.to.-ben é-  

leatre r.3vott ugynevezett íemWtld iskalé►knak és  ail jege+ttddjánsie  

aa továbbképző iskoláknak multját, történelsA fejlődését de jelen-

leg* törekvéseit foglalja össze.  

As i®nré  ti  f 	történelmi fejlődésének  te gi rá sa ak tud1 i s  

téma napjainkban. 8sooializrnust épitd hasénkban a m4,18valótaulds, s.  

betel jesttlii előtt  fill as a naa s:cez-ti goneiolet: 	- as 'eleai szin-  

ten ~.'el':ileeellcedő, gyakorlati iratrayu, 18 -éves életkorig tartó  

iskolaköteleslrttse6g, - *sly Gsir{.jában már megvolt 	as 1868.  

e~t3 XXXVIII. tc. 5-éves lsaétlt; iskolast életre hivó 	korát  

ategel6zQ eötveisri elgondolásban, és megtalálható volt a kE;sób-  

bi idők haladó arel2emti pedagóE>uaainsie törekvéseiben, jaavaasiea/tai-  

baa la.  

Nam  lehelt aegilletődés naktil olvqartti, tanulmányozni az 1867  

utetni peda.g6f,iai foWiratok elsaLrgllát lapjain aefgmarsadt cikkek,  

tanula.éinyok, javaslatok seregét. Ezekben a nemeit iYjuságliansk ma-

gasabb képzését előa ►ozditani eaicar6 á.11amtirtiak, pedagógu-

sok igyekeztek est, a nép egészének elemi  szinten feltili általá-

nos  miir+eltsiget Is a jtívendG  éle thivattst szolgáld esakauai í amere- 



tekei nyujtaani hivatott intézményt tartalo -al  megtölteni.  Ugyan-

akkor a lehangold jelaneégek egész sor6r61 is tudom st szereahe-

tiink, melyek  arról tanuskodnak, hogyan gáncsolta el az  életképes, 

életre nevelő ismétlő iskolák gyakorlati megvalásitásat a világi 

é, egryhdzi reakció ösezefo rott ereje. 	Sokan voltak, akik a ra- 

korlati irényu, életre nevelő leadtlő iskolák szükségsealgét lát-

ttt.k. és hirdették, de 'evesen, akik tenni  is  tudtak valamit érte. 

n tvö s József, a's első tUggetlen magyar kormány k u.ltussmini szte-

re, az 1848. éti X. is as 1868. évi h.'i-tVIII. ts. aegalnodó j,a 

tett legtöbbet ísle, miékor a leghevesebb tamadisok ellenére is 

törvénybe iktatta '46 12. évig ter3.0 mindennapos iskola után kö-

telesó 3-éves is itló iskola intimminyé t. Az ó felfogását az 

ismétlő isKolák iétrehoz*Ie'ban a történelmi előrelátás, céltuda-

lessít jelleasi• 1llasfé rf i ui ha t_áro zo ttséfiga de  a usaset j ő vő j é be 

vetett hite, optimisausa le tudta győzni kora hitetlenkedőinek 

akaadikoskod>:4sút. Ne-cm  engedett as  iekolaköteleaetteía megrövídité- 

sének kérdésében még vakkor sem, amikor  11148. augusztus 5-én 	a 

törvényjavaslat parls,nenti vitájában Kazinczy 8é► bor a szemébe .  

mondta, hogy terve osak papiron fog maradni. dállohet r feudalka-

pi torlista. Maaá y erorszdg iskolapoli ti'ká jaa Kazinczy Gé bort igazolta. 

Alig telt elv azosnban száz esztendő, s a alpi kultur& t negvtslási-

tani igyekvő Xagyaroiszág .;ötvös népet ezolgild, jövőbe tekintő 

közoktatgs si prograarmlit aet,kwlad6, szocialista seellesa, a aeg-
élmodottadl is magas abbssintii közoktatási progrsvot valósit reg 

dobozd népiink érdekében. Az eltelt agáz esztendő alatt ;>ötvöshöz, 

mint erőt /Id6 forráshoz tért viseza 54ndaz, aki as elem iskola 

+3s az azt befejezni. hivatott isaitlŐ iskola gyakorlatilag is ha.se-

nos tipusánsk kialakiiteit skirts szol, ölni. 
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A fslhaaan[lt forraairodalor nos tekinthető teljesnek, bár 
áttekintés tekintetében megnyugtatósa toljes képet tud nynjtani 

as ismétlő iskola tiirtanelmi fejlődésével kapcsolatban. Főleg ba- 

sal adatokra tíaaszkodtsim, s csak a legsz`ikeégeeebb eNtekben haegi- 

ndltam fel kUlföldi adatokat. 8zekst is osak abban a vonatkosás- 

ban, a7mennyiben a magyar imit16 iakolék kielakitgeeSra és fej- 

18d6uóre hatáeeal voltak. A tárgyilagose6g szempontjait tartot-

tam mesa  előtt. ; A történetierd igawissagot keresd sseswUh►egéa ks- 

reeatLtl fe jlódésibeh d o  ösea«eft#gipéeé bea akasiail  aegsatatni as a- 
seainyeket, esemélyek oselekedet6 t, akir a haladis• akdr a rank-
ad id gz o lgdlatiban etill tak. 

A  magyar  ismétlő iskolákat nem  label' a kUlfUldi  hasonló ie- 

kolatipueNtkkal párhuzamba hozni. io jlddistYk nt,ja .  *Sum  ais• ' A 

heterogén me2tigazdaeAgi de ipari lakoeedg igényeit akartik kielí- 

giteni, -► sajnos eikertA.®nEil. A volt  uralkodó oestfi3ar@k soknak 
tenrtotttk rég a hatéves tanrt3telesetteiget is, s csak a Zinnia 

hirdetett ekulturfálény" igazolds6ra tartottak sziikségeaotek a , 

osupirt papiron vald fe:nntar  á  áeat. snaísssisalékos mwalisitfisda. 

ra none is goricloltaic, komoly erótoezitéseket nee is tettsk. AS 1k- 

aaétl6 iskoldk 12-15 évig, terjedő  hároaives taafolyaaanait ta g- 

köteleaottségit mindenkor  csak  papiron meglévőnek tortott6k. szem- 

rebbenís nélkíil foglalkoztatták nae ;;, birtokosaink•  gy/4r.osa.ink a 

12-15 év ktistitti fiatalokat. átisigasgeatáei h€ttáesá.graink uKysz61- 

, An ae , mit sem tettek as isrétló iskolai tanktStelezettség hat-

hatós biztosítása érdekében, mely  cloud  mu7i:caer6ictá1 fosztotta 

volna  nag as  Őket  éa,lkalmazá , uralkodó osztályokat. 

As  faaétl6 ie:colék tartalo .u:al való regttiltóeére vonatkozó 

javaslatok elvesz tek a bürokraoia utvesstóiiaz► . Pedig ha meg- 
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hallgatdera tnláltak volna, e4s a benniik rejlő haladó gondolatok  

aeeg.alóen].nsk, népünk mezőgazdasági 6e ipari kultarEíltedgdnak 01ó-  

revivóivé vdlhattak volna. 	 . 

1945-ben felezabaduld'unk meghozta egész kdzoktr,tó,aíigyünk fe j-  

1lSdéee4ne?k leh : tőaágét. 1.:nxiek érdekében már 1945-ben  a 6.650/1945.  

/ YIII.18./ sz. ME  rendelet intézkedik  a nyolcoestdlyos. dlta.l r-;.os  

iskoldk eserveak4sének megkesd4eórtfl. 1946-ban a 70.000/1946. es.  

V.K.M. rendelet az általános iekoldk 'ikeses eserxeséeének tovébb-  

leajlesztését aflsdl tja  elf. Az iskolák 1948-ban tört6nt.dllaaaositása  

xuet;scantette a  heterogén iskolafenntartás jogát, ami évtisedeken  

At legnagyobb akadá.lya volt a gyakorlati életre nevelő ismétlő ie-  

kola iegva].dsnlllednaút. A nyolcoestt4lyos általános iskolának as e-  

*  géss orezdg területén való bevez tsét .elrendeltí 1951. évi 15.tvr.  

alapjaiban és vígleg.een számolta tel a ssákutcée magyar iskolar.und-  

esert. A 6-14  es életkorig terjedő Altalános iskola gyakorlati'  

me r,val6si táedrirak Liza egy időre elterelt* a figyelmet as Alts16-  

nos  iskola nyolcadik oeztilyt4t elvégző, illt-tve a 14. pves tanköte-

lezettségi korh:ztárt €ítle4pő, iparitanuló-képzésben, illetve kbr.égr  

i skolai oktatásban  részt nem  vevő, országosan minteu 160.000 fia-

talról a tigyelaet. A magyar Musk eoradért agp;eSdó, net -  figyelem-  

mel ltiee4r6 pedagegusok, szülők, politikai mozgalmi és közigasgatli-  

si vezetők azonban egyre eiirEetább követeléssel léptek tel, ho ~,=y  

ezeknek a fiataloknak a eze. vezett oktst.áaban, nevelésben 	ré-  

ssesitiaét intéz.Orryenen biztositap,i kell.  

1959-ben a 36/1959.s•r,. kormányrendelet életre hivta s tr.vdbb-  

képző iskolák intézményét, a volt ismétlő iskolák utódját. A to*  

vdbbképzó iskola étmene ti intézmény, s miYiduzok, akik kislwkitrí•  

eébean résst vettek, illetve részt vesznek, tudatában voltak és vat►-  

nak ennek. Jeleant6st6ge azonban ez r4tametieti idő alatt  s ecr, lekioa,iny.  



lendő. A sstlksig hivte életre, e ivents több tiaeser aunkis.'paraszt  

eaármaz'eu 14-16 iv köztstti fiatal szocialista nevelését, eaakaésa  

vall előkissitóeit kell sagoldania. A továbbkips6 iskola az ismil-

ld iskola utódja napjainkban, de a benne folyó oktató-nevelő aa*ka  

nos  folytatója as évtisedeken át :aedd6, tisztán formalista isadt16  

iskolai oktatianak, füzagp6t16 szerepét a kötelező küsipiskola o1c-

tatás bews$e$eéig eredményesen !cell betöltenie. Az simult négy  

ir ktsésletei alatt kialakult ipari  is  mesdgesdasági tipusaival  
•at bs is tudja tblteni. A gyakorlati életet ssolgdld tipusdnsk ki-

alakitáeEbsn a  kinfirletez6 pedagógusok tslhaisadltak minden ilstre-

való sondolsiot, mellyel az i,rn t16 iskolai oktatist, nevslist tasn-

taloszal igyekeztek segttilteni ezz dv haladó ssellemti pedagógusai.  

k.le trevslóságdval a•gezüné se után is 616 bizonyi tikul. ssol$l, hogy  

a népet szolgáló haladó gondolatok igazén casl s szocialista társa-

dalom körülményei jce$aött válhatnak vnlőra.  

Szeged,1963.sseptesber 21.  7. 	1 ,  
l 
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Tv feitsat  

18611 	/  

1.18sslnrissac a kntelasa nipoktatda sesatsrrattéaiss 1868 elátt 2.old.  

2.E8 tvö  s e2s6 t3rve  . ,x  jwaslata a hif tslesd alswd sipi nkolei  

dktatdsról 1848-ban 	 i~ • 

3•As iasuet16 ifkal4k atUct3dtise as 1868.ivi X7dCYlIl.4e. szerint 11. I  

4. ts taa4 tlá i akQlt~t el+ra tanterve  14. " 

5.A tottery  ertirelise 	. 19.  ►t  

6 A .  ismitV 	iakola tankönyvei 23.  "  

i.,As tsaAtl8 iskdlai tanitAeban rAsst vevő ta.itóik dijasdsa 24.  "  

8. t8 isasd tld iskvlák gyakorlati  meal/ald a it AbAr a á cs z i.önzá  

i814i 26. "  

9.A hasai iamétlb iskoldt helyzetAt aegvilAgifó bgykcxru cik-

kek on .ta ibbl 33. "  



I. fejeset  

/ 1868 - 1078 /  

~C7~~. ~C7~~Dadiuguwe IL _Also  li 1~~i. . 	
-Q iLl~r~~i~~~  .  ~C~~X~ • ~.~.  )  t~ .+r 

.Hsliinkban a ktite:leső, mindenkire kiter. jed6, ingyenes alsó-  

foku, aayanyel7►fl aipoktatis beve ze té sé re való tt3rskré s sled  

nxoeasi Apáosai Caere Jóaoe beezédeibalt ős terveseteiben ta-  
id lhat jtalc. sajnos gondol atait a6 g »rdil'bea sea s  i kertíit való-  

ra váltani, rtiesbeut II.Rdkáczi György feejedelem ortodox kálvi-

nista alveí, réssbse, Apie3sai korai halála, valwalint .sriilT  be- 

lcbv►etkesett ösaseealtsa; ftigget`leinségOaek elvessiésS siatt.  

A. XYIZI.százradban lépderól lépásra tudott cé8k előrehalsd-  

ai al aipoktatie 6or.dolatLnak tdrhöditíaa. A Habeb+u~ ~;ok és a 
 

Habsburgok artissolutisv,usit tiaogató katolikus főpapois  

neaissig a népoktatás bevesetéoéneek bds'ajiféle foradjtvas esss!-  

ben  határozott ellenállást tenusi  to  tt. As aleai fokon törte4nd  

any  aryelvtt oktattdia azonban különösen próteetdns, iekóLlik kül-

földön tanult pietist* irállpsaatu pedagóglurai risséről ekkor mr.r  

hattiro xo tt ktsretelískdrt hangzott e2.  

Ss uj itd ttirekviseknek as állashatal0a riss40 1 e 1 e6 Isbell  

Urt+3nő e1f'ogaddiEt jelentette as 1777-ben megjelent 	tr:-  

duoationie. get  a ibltg,yarormágrca vonatYoaó novelist  rendaeert  

Mays  u.dvs,rhü illamti$ztvieeld  s Jsattyri Jisee/tt, Testriasaky  

0i01 is ,Kolldr Addis dolgozta ki. A telviifíNoeult abezolwtis-  

w ssslloiedben kidolgozott  novelist rendszer tükrözi a mega  
•11eatmostAiseait, ar3ysk a fena4116 feuddilie társadalmi rend ée  

a t+ttilviligoceodr4e eesmiinek elleentitéb61 fakadnak. Jsler;tEsége  

asd• lel.rírhetetlen:  
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1. Megtörte az egyház kizérólagos jogát az iekolik vesetése te- 

kinte té ben. 

2. Megteremtette a tartiigy egységes állami szabfilyz:..t6.t. 

3. As iskolaűgyet politikummá tette, és ez4el me .,rnalbsitotta az 

iskolaiigyek felső állast vexest6sét. 

A tervezett iskolarendszer alapját az anyanyelvű iskola 3-éves, 

q111otve 4-6ves  típusa  alkotta. ::;ajnos, a tervezet  csak szor-

Msleasta, d e r;em tette kt}teiesőni as elsőfoku iskola látogutá- 

sát. 

II. dózsef ielvilágoesult abssolutismusa - az egysigee bi-

rodalom T.p¢,tpreeratése érdekéhen - 	asagyar. ískolasgyet a bdoei 

udvar Tanulmányi 8'1zotts&:ának hatáskörébe utalta. Tovább lépett 

a Ratio °'e rpais záaí"  sleds, íe "kötelező" erével elr. cn- 

delte a 6-12  év közötti greraeksk tankötelezettségét. A ren- 

delkesée hattsoseégénak  tokozóa érdekiben a mulasztott tanulók 

szdleire bantetés kirovását is elrendelte. Sok Lidvt3e rendelke- 

síséseek 	- alsófoku nc3páskol+lifc szAména.k megkétsseres,tie, "k54 

söe iskoldk" felállitása, t±cnitc5k tekintélyének e.rne2é'se stb. - 

jelestős4d6t elupretóen e:lhomdayl,OAitja as  erőszakos németest - 

tiei törekvéet jelentó,  1784-ben aegjelenó nyelvrendeleti* nely 

n 1 ar j á bann veszélyeztette nemzeti  lé tUnke t, kulturrSnkat. ennek el- 

lenére intézketiÁsei határozott előreldydet jelentettek a Mite-

lead né poktuté.ra megVal,óeulása felé, melyet a kor minden hair/A(5 

pe8agdguaa alapvelő itöveteisénynek tartott a ner:ize>ti kultura 

megvalbsuléea érsekében. 

Kiemelkedő szerepet jdtesott eseri a téren Tessedik sámuel, 

ffrisinc$y Pereno, Bessenyei György de sokan stook !  akik e fák- 

lytk ktiré f;yiilvé a gyakorlati ®egva.lási tde nehéz utját járták. 
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A napoleoni hdboruk forradalmi hatása 4ieslelhetó volt hasdniN-

ben as iltkolapoli tikai köve teld eekben .is. A nagysor jakobinusok  

prograa jóban fellelhetd a kö tel eze ndpoktetde ktfve telé ee és az  

anyagyely ku  ern'latdna k joga is...rthető, ho r ellene a Habs- 

burg abssolaiiamus megtett minden intiskeddet. SAndor Lipót  

Habsburg tóherceg, as oreads n'dora hivatalos fsliratAban nem  

tartotta esíikeégeenek Magyarores'gon a falusi n'p irni-olvasni  

ta nit4eét. t;`nnek az dlldepontnak a követkestaénye volt, hogy  

egyre-mdera ezüntek meg a II.Józaet által feldllíttntott uj,  

közlte algai iskolák.  

A kor telvíldgosodott szelleme ennek ellenére mégis utat ta-

lált a N e ei 11 l am t and c n be, de  bi z to a i to tta, ho  rsy ez az 	a /b- 

azolut reakciós állatepont ne tudjon győzelemre jutni. 1806-  

ban létrsjött a II.Hatio, mely vieesase/et jelentett ugyan az  

I.ktatio törekvészivel ssaaben, de nem neaminitette meg annak  

ainden "esedsa y ►dt, esti pedig az uralkodó osztály legreakciósabb  

köreinek kivdnsd ~,,a lett voles. Xs  a  a61t'nyoseia tercéeseteaen  

nee a Magyar nap iré.nt érzett ezeretetból de gondoekodáebdl.la- 

lta!!t, hanem abbdl a józan megfontolé sból,hog,r a nép teljen tu-

datlanságban tartása a bi.rodaloa gasdasMiai drdekeirel ellenke-  

sik,  

As 1825-27-i orstággyüléeeel meginduld reformkor ttirekvd-  

eeiben terwéeseteeen ott tzalriljuk a ndpoktatde reformjainak  kti- 

l.tinböső pontjait le. As aleófoku ndpoktatdis aegtereamtiiee drde-  

k6 ben az 1839-4U. évi oresdegyU].ie bisottedóot neveseit ki }3e-  

$erédy .Zstvdn haladó ezellemti politikus  vesetdedvel. A bi,s.ott-  

aség feladata az 1843-44.  dvi osrssti,gyüld aig egy , a ndpaevelé e-  

sel kapcool ton  t'cirvprzy javtselat kidolgosdea volt. i: javaslat  



nem volt hibától mentes. Nem  irányult caég g mindenkire  kiterjedő 

népisxolai oktatás me:f;teremtisérs, sigia Bécs ellenállásába iitkö- 

ztitt, a  mis az  érdemlege s  t[rg;•alésdra gram  került sor. 	 . 

1845.4ea a bécsi ko rn -:ny z a t  uj  ssabiLly $ r+ to t adott  ici as sir  

mi  i3kolék aaémix'a. mely a klérusnak adg nagyobb befolytst bis- 

to:aitott az iakoleteltigyslet terön. 	népiskolák hr4lóaat%tafc Ilóví- 

tdaét továbbra is aregakadid3.yosta aY. a t , 'ny, hogy  a  feudális á11om  

k'tiltrség~retéaébeet közoktntésiisyi tételiek nem aserepeltek. 

Az  1843-44. éri orezámrUlée neddőeégs sore inkább a forradalom 

le14 sodorta .as orszá6 gyr rLa ti helyzetét mindjobban felismerő és 

ellene  tenni akaró re formneme8e4get,Iielynek szellemi vesárei mind 

alnpvete elvként ssbgezték le as ulsófoku, köteluz6 népiskolai 

oktatás b€svezeti.st t. Nesaelétayi szerint az egész a ,4 pet rcezesite-

ni kell a müveltaégben. Kossuth. Lajos több és joao iskolástat 

vetelt . á falusi iskolákban as oks3saerii mezőgazdálkodás tanítását 

javasolta. $ötvös a polgári átalakulás hivek`nt ennek me ►alóeu-
láeest, / a polgári étalakulás megva/16sulásét/, a népnevelés 

utján látta biztositva. Táncsics 	 aki legcorábban ismer- 

t e fel has'nkban a nemzetet pusztitá aaratilyellent'itst, ennek 

felszámolKsát - as utópikusok nyoadh - 	a: neveléstől vártra. 

iiaask érct':k6ben knvetelte as bandieses népnevelési intézményeket, 

wayek lift yenek elirhetók a nép minden gysxm ke sz.iz dra. 



r"..ötvÖs első törvényiavaelata a kötelező  elemi népiskolai oktg- 

tdsról 180-bap  

A kötelez' clod  népoktntásrn vonatkozd első törvényjavasla-

tot  Nötvie Jdzeef, az európai rnüvelteépti kulturpolitikus terjeaz-

tette 1848-baa as arsziggyUlés elé, mint as: elad f1 ;f;etlen ma-

gyar m'niszt'rial kultuszminiszterei Zrre a szerepre megelőzd 

politikai szereplése is predesztinálta. A  reformormiggyUliseken 

minden felesóla4'Adbnn hangortatta  liberális felfo$.'t o kul-

turpolitikai vonalon, ész elvhtieágét ezen elvekhea as Oktatdaügy 

terdletán. mint kulturpolá uikus a aagyar nyelv etltalánossá té--

teldáek rendithetetlen h iroons' volt, mind a hivatálo• használat, 

mind as iskolai oktatás terén. A Kor suth ős Széchenyi _között 

folyó neveléspolitikai vitéban oeztrylyre1'zeete ellenére, mint a 

liberális főrendek kdpviselójs, Koseuth melle állt. Egész publi- 

cisztikai tihetségt 's tekintilyót latba veti, rogy Széchenyi 

álldepontjának holytelenságét bebíz:'nyitsn, s Kossuthnak a tár- 

e Fid almi szerveső munkával is  egybeköttS tt tdrekvé se4 t támogakea. 

Koonuthn&k es as egliss nemzetet mozgósító si[oib ja a feudillis 

'  nevolisi rendszer polgdrl italakitís nak Mainál előbbi aegValóei-

tiaát Gólozta. hint liberális teltog su eabornek, gondolkodása, 

felfogása sroros icapcsolutban est a hazai ős nyugati demokrati-

kus áramiatokkal, melyek mind nagyobb érdeklődéssel fordultak az 

egész nép müvelódésének megvaleíeulána felé. Ezek közül küldntS-

sen a julíusi forradalom uténí franciaországi helycetet tekintet-

te példaképnek. Guizot miniszterhez, sk! el6szt3r Európában a 

demokratikus okratikus ha1.:dés ezwkst1€leteként megalkotta a népoktatási 

törvényt, személyes bax'áteág fűzte. A nagy francia törvényhozó al- 

f.otásairiaic eslménye, személyes tnpasztteleita.í kitörölhetetlen nyo- 
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sokat hagytak lelkiben. Idealista társadaloaieeeolilett felfog'ea  

aegakáóályoata abban, hogy a té.rsedalai hal:tdsie egyik is, ' sem ki-

aárdlagos tényesőjének lássa a nip mtivelődéeéaek megvaldeuléeét.  

Hitt abban, hoo,  a .tivelódés általénos kiterjesztésének megvalósu- 

lásával kiküszöbölhető a forradalom. Kiállása 	- oeztEliykorlá- 

tai bdl fakadó negatívumai ellenére is - 	őrök törtinrelli érdemi  

törtíny javaslatdit, melyet a fönti elvek hatottak át, 1848. juline  

24-in nyu jtotta be a képviselóhdsban. Kérte, hogy a Tisztelt Hdz  

k~ irvi ►alc~i minél elóbb savasaik Bal  ants "Ktildnben ismét el van  

veasve et~~ év, a nevelésnél pedig egy évet veszteni a hasára nézve  

sserencséti€naég. " .  

As aleai iskolai hírtény javaslat parlamenti tárgyalésa 7 *el-

jee , napou át tartott. 1848. augusztus 3-tói 12-ig. A vita rendki-

viil ®cinvonalas és egyben reridktvül viharos volt.  2zokatianul sok:  

110 képviselő szóit hozzá, sokszor a esenvedélyeseégig fokozva  

a képviselőház hangulatát. Kossuth, Deák, bz'ohenyi,a kormány  

legtekintélyesebb tagjai nem egyszer csak személyes tekintélytik- 

kel tudták a vitát perlarnertdrissé tenni. 	A javaslat a jobb és  

bal oldal tdmadáuának kereszttüzébe kertU t. VA a jobboldalt kép-

viselő "refa "-nemesség képviselőinek sok volt, az a forradalmi  

inti skedé st köve telő, hadaróas LA  zl6 által vezetett belep é rny.-

nak kevés. Két pártra szakadt a t. his  sir  a vita kezdetin. A be-

lasstást kdvetelók és a halaests nt elleaS6k pártjára. FAtves 16  

isben szólalt fel, javaslaténak vádelmében, a jt9.veslet azonnali  

ti rgyaldsa ,ellett 	-  m►ig vígín as 6 élléspont ja győzött, és  

augusztus 12-én a tbrvén;3avaslatot a His tbbbsége több rabdositáe-

eel elfogadta. Igy az augusztus 14-én a felsőhét eli  került. 

A 3avaslat sorod a feleóh[sban nerc volt vítée. Mi' ebbess a m4-  
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dositott, megnyirbált formájában is az alsdhás radikAlisabb telto-
gáeu többséginak akaratát fejezte ki. Igy azt nem tér8yalta ason-

nal, hanss egy 16-tagu bizottság elé utalta, majd ennek  jelentése 

alapján augusztus 26-4n tárgyalta elsőizben, de  köntörfalas6 esa-

vak kisőre té ben annak tárgyalésát i .zen orsetiggyiilis legközelebb 

egy begyülő sőre.... " halasztotta. 

Igy bukott el a hasai reakció öeesetogett ereje követkestébea 
az első  kötelező er. e jü népoktatási törvényjavaslatunk. Ez eziikeóg-

srczriien történt, hiszen z.ötvöe népiskolai törvény javaaluta fölött 

nagy érdekek csaptak öesse, s •sek a haza akkori vit,zonyai között 

valóban összeobsestethetetlenek voltak. ;redaénye azonban  mégis 

fölmérhetetlen, hiszen kutforráadvd vált 2U év aalva egy uj eötvö- 

q  .  javaslataak, mely Azután vieesavonhatatlanul törvényerdví  ,  e-

melte es elemi iskolai tankötslesettséget. 

A kötelező  elemi né iskolai  oktatás me -teremtőse 1868-ban 

1849-ben a  magyar  esabsad tágharc elbukott. As önkényuralom i sko-

lrapolitiká ja terméezeteseriileg a lecé2e;'ebb szeri befordulást jelen-

tette 1848 demokratikus iskolapolitikai elveivel, forradalmi ha-

gyoadnyaival. .i tantigy legfőbb irGtnyitó ja a bécsi közoktati#eti 

aieisster volt. A magyar iskolarendszert evett osztrák állam érdekei- 

necc rendelték old.  Rendeletileg kimondották 	rm "a 6-12 éves 

gyers.kek tank8telezetteégót, de ennek aegvalcisitdedért városon ke-

veset, talun.ugyeszólvaín semmit .sem tettek. 

As 1866. évi osztrák ht#borus vereség válságba juttatta Fereno 

JőSsrsef abszolutiotr rende::ez°ét. A: bekövetkezett "provisórivai" 

idők kiegyezdat jelentettek a Habsburg uraikodóhds és a macaw tő-
rendek kózütt, én alapjában véve az ;1847-es állapotokat áa AU*. 
tők vis sa aínden téren, igy a kösoktatésigy ter.tt1etán is. 



Történelmi szyircedgesertisdg következtében 1867-ben  létrejött a 

ftiegiesís", melynek  értelmiben megalakult a mésedik felelős ma-

gyar minisztérium, és ezen belül a kösoktat'eUpi tsdredt ismét 

Eötvös József, az 1848-a--s korm'ny k;cltixszttiuiestere kapta nog. 

Ultosott politikai viszonyok között ugyan, de változatlan akarat-

erővel foL-ott hozzá rititvöe, hogy befejezze a fsadéilie jellegit köz-

okttats4sUgy polgári közoxtatásdggyé való átalakításgát. Hiányzott u-

gyan a 48-as idők forradalmi balss'rnyéaak radikália megoldiiaokat 

kbwtelő ereje, de  megjelent az osstrs k á$ német tőke, elinditótta 

a kapitalista terselde, fejlődés olyan :iterz4t, amilyenre még ne: 

volt példa es oraség tbrténetóben. A kapitalista fejlődés pedig a-

lapvetően rsegkív'nte as  egységes, állam által irényitott i&colarend- 

s ser kiipitísit s  melynek alapja a kötelező elesi ndpiekolai ok- 

tatsfe. Igy Bötvöenek alkalma nyílt arra, hogy eél ittísiseít megvs-  i 
l 6 aí tea. 

18'8. junius 23-An nyujtotta be Eötvös javaslatát a t.Héis elé, e 

ajAnléedt a ss:övetkeed történelmi szavakkal fejeste be:  " A népnek 

irtelmi emelésében fettszik legbensőbb meggyásődéeem szerint ozen 

kiaza jövője." 

As 1868. évi XYZ'III.to. 35.§-fiban tehát testet  öltött a köte-

lesé elemi népoktatás törvénye. Jelentőcége nemzettank törte;nelm4-

ben óriási. i.e minden biiszkené '.; n41ktt1 állapithvtjuk meg, hogy es-

zel sok fejlettebb nyugateurópai országot is megelőzttink. Anglia 

csak 1E370-ben iktatta törvénybe a népoktatási törvényt /Eleaen-

tary E.ducation Áet/ a  mely azonban nem intézkedik as általános tun- 

kötelezettségről. ?ranCis+orszdgban 188 3-ban válik valósággá 

Guizot 1833-ban wegfogalmasott, de azóta jcgrészt csak  ntap.ir-on meg-

lévő népoktatáe3i. törvénye. 

A törvény sok  tekintetben visuz.:lépá;st  jentett az 1848-as 
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xX. tt3rrriayoikkti es vinsonyi tri. Eb tv ösnek :  jevaelatdt uj to vd3, to - 

ao t t politikai  viszonyok 'Matt kellett megtogaleeemiet. Hillnysott 

a torradalmi, bn1cArai e  a 1Laő.kráws D.4.srld Altal vezetett  enoport 

e2'0ee  mely 1848-ban a"kgkde* iekolttk fiaót vitte diadalra. 

/ 1848. aug.1./ 	B 1 i. berdlis elvek eride, eerly akkor ur4lkodeS 

eszme volt, eltdlatlsttatte a hitokte.tdet a lóbbi tMntirató1 . 

ifif gi s 4Mtsi r►lerslápáat jolsntetti reaáet terkstetl abban' aes drid- 

ál k.doszban, mely az e16$8 idők oktattettsrét jelleeR este' 1lagYeror- 
elsdsorc. 	1849-ban M. aápiekolett tbrvéxy a "itastls iskoleUc"-a.t, 

18460.4an a.li3rvány a seglávó ysleksaeti iiokoltkeet tartja _alapnak. 

Bec  bete►lytat bi z to ai t. as t wfkoltfik 4131. tdntbe ►a, !'etea tert#adbari 

is falfiW•1et4be® ea olyhissknn.k. A tanteirgyelc ltlén, tomtit a kitoic- 

'  ta#ts All Ob.( ? ,t 

Bötvt3u trtlestgya jobbeeae aist 1848-beg kora yolgtri li herd- 

lie Yelf,ogdedt 'iEikrW, scaly e►serint aineten moaiopdi.i.up ► kdroa, - 

igy 	oktatds terén as állam monopóliuma le. 
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;z ismétlő isk94.4 ROAddse as  1068.4v1 • YII1. tc. szerint  

x.iitvöe 1848.01  U. ttfrvénycikk-tervesete kimondja - a fiuk 6-12  

évig, lsgnyok 6-10 éves korig veld tankötelerettedsét. Rsentul 15-  

éves  korig a z u. n. vasárnapi i sko 1Qkkal kell az  alma iskolákat  •  

-  kiegéesiteni. 2t-vényjavaslatinak be$yujtásakor est a kővetkesókép-  

,  Drn indokolja; "A tapasstale4s as egéss világon azt wutatta, bogy tia  

a népiskol{ban  adott■ 	ner►elés a 12. év előtt végestetik be, ugy  

mindaz,  ail a nép nevelésére ;tbitetett, elvsasett. Még- a 6-éves tan-  

köteleaéttsis is soak ug,y c1é69é6ea, hu  a  népiskolát a vaárnapi  

iskolával kb  tik egybe."  

A 'vaedrr.api iskolák voltak as ismétlő iskol6k ősei. Angol ere-  

detüek. Eredetileg Angliában a vallásoktatást pótló intézmények  '  

voltak a felnőttkoru, Anciennapo$ iekolefba már nem jdr6' fíatalole  

sztímára. Raz}inkba,n is a proteat6ns egyl3ásak vezették be eldaslhr  

as iskolába jár6 vagy sea ,iró  -- felnóttkoru if jwág asdasára,  

akiknek a biényz6 vailás+ItktSlosi oktatását pdtolták, illetve sgé-  

szitették ki, bctz i gy bixtositaák a felnövekvó if jasás kösátt as  

egyházi befo2yéie erReödéaét.  

Az  1868. évi 1CX]CYIII. törvényoikk már tové.ew lép,  de 48.1.-a  

kimondja: 	•  

Az elesi népiaKolai oktatás két  tanfolyamot Sodial magában:  

1. A 6 évig terjedő  mindennapi és 	 . 

2. a 3 évig terjedő ism6t1ó iskolai tanitást.  

Ex ut6úUit.oz oaémitandb a vssdrnapi iskola.  

39. § 	 . 

A 12.  évet  be tól tti tt 9 ál taláísA  .  azon gyermekek, akik  a  

mindennapi iskola  egész tanfolyesát elvégezték, az am4tl8  

iskolába k6telese3c  j ~drni. 
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66. y 
ha a ssaiild /grin  vagy gazda/ a tankötr,lesett növendéket 

at iskolából visszatartja, eoteli kötnlessógének teljesit4q. 

vére komolyan Yig;;folme2tetendí5. P.s ha e oólra esoigl£lbaiid 

erkölcsi •asközök f•].ba4srsáláea eikertel•nn•k bisonyulna, 

s • tankötelezett növendik as iekolá.től tová.bbra is vissza-

tartatnék, 1.50 korona bünte té ssel ecx j tar.dó. 

404 

As is aitld iskola drassáaat 

td len:  5 

nyKron: 2. 

Ha uaanarr.on helyieégb•tí hithlekes•ti vagy egyéb népisko-

lák is volnának o  aelyekben osak 6  évi taatobyae van, azon 

iskolákból kikertilt gyerme,zek ill  15. évtik betöltéséig kb-

telesek a költségi i smé t16 iskolába  járai. 

42.i . 

Az i s:nd t1ó iskola nbvendé kei épr. ilia 1-tel október 1-ig 

cApiupán a vasárnapi iskolában kötelesek 2 Brit eltölteni. 

Az igaserig as, bogy  hazánkban n'a6yon tokáig és nagyon sok helyen 

az i srné tle iskola csupán n vasárnapi iskola szintjén valósalt rel;, 

ahová 15-éves korukig feljártak a fiatalok a mindennapos iskola 

tentera4be, s ahol as elsó órán vallásoktatásban részeslilt•k, a sal.  

sorlik árén ismételték az elemi iskolában tanultakat, főleg as iráet, 
olvasást is ssáaolést. 

Sok aasydben meg sem kieérelttsk ismoitle iskola  szervezését. 

Elfogadott gyakorlat volt, hogy az ismátle iskolai tanulók cask is 

vasárnapi iskolába jártak, ha  jártak. Itt a klérus nap y bwíolyás* 

kevetkeztében főleg a~  "hitben" való rereresitós cál jóból asak a 
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r 	 _ 
vallLsos iletre va16 oktató-nevelő aunks folyt. sok donintutli me-  

gyé ben ■ehonoeqodott gyakorlat volt az ie, hogy több kisebb kbzaig  

12-15 é♦ közötti fiataljai egy  központi helyiseis issestldiekollit  

pótló vaefirnapi iskoldbe, jártak.  Pedig a tern►iny előirta,  hogs  

az dr.szeee elemi nápiekolék mellett fel kell illitani az ieemétld ie;-  

kolezi tanlolysaiokst. Ahol a  niticleekezeteli, wady amis iskolafenntar-

tók nem iil.litottHx fel  iluetn _ :ket, ott az Rleptör,ra7iy 50. §-a ér-  
te+1:3.iibeti a k%3zeség tartozott  ilyet  községi jeSl¢+ .Tete"1 16t, -° ~ iteni.  
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Az ismétle iskoldL• eleC tanterve 	 , 

,AA  1868. évi 	ttírvényoikk értelmében 1869-ben;  elkiesttlt  

a tanterv a né  pi  eko 1l4k ,reíuwira, mely ~ maSilaxi foglalta az i smé t26  

iskolák tantervi i#.ri'•y fit;ét is. Ennek célját as a.laDttsrvja,y a minden-  

naros ieloolAban ane3rze tt i emer. e tek i cmé tlé eé kien, ki egéeisi tiaíbsn  

jelölte meg.  

A  niniastar 1e89.esepteabsr 15-in irts, slf as 55-oldalnyi ter-  

jedelmü tantervet. 	 . 

Z.rdesében felsorolja a nuípiekola 2-Vl.oestályainek tantetr-  

g}aits  

1. Hit ée erk8lcetan  

a. beszéd As  ér 'e.leagyakorlat  

b. irde-olvasás  

c. ac iy alryelt►tAn  

2. Anyanyelv  

3. Y+rnnyinf gtaa   

a.'  asiatait 	 . 

b. a+irtaa   

rt3rtsne tteni tirpak  

a. ftildrajs 	 , 

b. történelem  

c. polgári jogok ée ktfteleaségsk ismerete  

5. Termdezettudaminyi tér,gyak  

a. tsrainyrajs  

b.. termíesettalt  

o.  gazdasági  is  kertéezeti gyakorlatok  

6. Te  e  tgy akorl+é  e   

7. Biüv 6e8üti tárgyak  

a. éne#clée 	 ' 

b. rajzoláe  
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A Il.riss tartalmazza a tantárgyaknak iskolai évfolyamok eze-  

. rinti eloeztAaeit és terjedelmét, melyben rdertiete.sen ismerteti  as  

ismétiC iekolé.ban tarsitandó taatéreak anyagit is.  

Iráe; olvseást  

1. Olvae&a. A?.: nlvseeír! triait,ieg az ia~t~.étld osztélyoKban  

as.  ismeretek kribővitdeéreg ezolgélb tantárgyak olvaota- 

tda#va3, van tSsessfoglalvs. ir:időn ez en osetdlyok ci, ezti- 
~ 

mukra irt olvasókönyvekből a felvett olvaemányt drtel-  

meson és kellően hangeul;.  o ss`a *lolvaeeák, a tani tó €a-  

soknak a tartalmdt beszélteti si, és a tartalom egyes  

részleteire nc:zve kérdéseket tees, a e kdrdé®ekett ki-

terjeszti Ad  előbbi években  szerzett ismereteik fele!-  

levenitéséro.  

kidőn ia A tanitványok ismereteit bl5triti 68 llanció-  

si tj,►, kivéiló gondot fordi  t eay sY.e>.rasind a nyelvtnni  

gyakorlatok ismétlésére is.  

2. Iris.   A fennebbi évekbcn tgnitott fogal.ms3 .zéei de tigy-  

gyakoriz{toket kiilöntSaeu hAzi dolgozatok kt4-  

• ozit tetdsével ismétli.  

3• liiléxesie— ~j'_wakorláe. Olykor  előveszi  as emlékeset Qer-  

korlsfAdra ar, előbbi években tanitott költeményeket de  

elooszf=léeeket e; asok elbeeséltetfisdt gyakroltatjn.  

ldennpi eé~„ta.--n  .._.... .  

1. :3s tan . Az i.emétllf osztdlyoitban a ssé:e:vetér eddig  

tarzitott mindenféle fe jtdi ieaételtetncks !d#1tlntSeen  

as Y.-YI. osstAly eréiméira kéexitcrtt példatérbeli  

i'ealqciutok magdn de  otthoni kidolgoztaté :aával gyakorol-

tatnak. A esd® tanitiedr►ak -ltitilólag a közélet 3 ziik- 
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sdgeire  tartozó réssekkel as orextdlyoYbeaa dvré1.dvre  

elóvenni, e a• hat e181 éven dt  szerzett ismereteket  

meek gyeicorldea mellett kell bőviteni.  

Aeve se teset s  

a. Meg  kell még tanítani 'amen. 2Aaoeeabdlyl, • *a-

mok folytán  

b. fogalmat kell adni a k+raatok kamatairdl is, de  

~,yrya/korolni kell esek kl.ssámitAedt,  as ahhoz ké..ssi.r  

tett "kematositdsi esors490 tí61é. ja eegiteségi-  

vel.  

e . 	tolytdh főbb vonalaikban imaeirtetni kell a  

take.rékpénttdáakat, as élet, tus de Ogkár bizto-  

sitd intézeeteket. Azonba,n eAakbe mélyebben Lebocsett- 
 

kesni ne:n ezüjcedgee.  

d. d,yaikorolni kell as egyesera -  ssás,vitelt .seáatani  

feladatok ki.dolgostatásável, éppen ugy, mint  614110,  

viteli miutdk kéezittetdsével.  

2.  Mértan,.  As Y.-YI.osztályban tanult .redrtatii iekeretek  

ice.né tléee mellett ismereteiket kiegée:itík a kürrál  

ieges3ksdiseebb tudnival6kksls a kőr, tertilete, a hen-

or és dlte ►lObean, a gi3mbdlyü alaku  .teatek teri.e4jének  

kiasámitAiíval ~, terek és testek iels►érdsdnelc gyakoJel[-  

eával de lerajsoldadval.  

2örténelee,  

AZ iesétlá oeztdlyokbaa a fiildrajgi, kUlöai3sen petite  a•  

történelmi tanitde ismétlő As kib8vitó tar►itáaKra a  

3 oel.tAly essámdra eserkeer,tett ol.va$ákeinyv e tárgyakra  

vonstkoa.d olvaees4ayai tome* ssoloani.  
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A noleAri juok  ós ktite  eeeigsk leserett  

Am  Rlkotwd.rsy s sillasdlet, e as ebben foglalt pol ~~.ári jo-

gok de kötelességek iemortetésdre a tssnsaldk kesdbe egy  

k:ilön inset  adatik, asljbdl a neaseti i►1klrtado,rról, a pol—  

gdri ügyelt elintiadedre rendelt hatóaAgokrdl de  ttlrvény—  

esscíkekról; tovdbbd az örököeödésrl41, .a vdltdjogrdl de  

csddti?rvényeekrdl stb.  röviden tanulnak.  

'1'e rmé e se ti tdra,talK  

t;az~gi d ss~  kértsdes'sakti 	 kariatok  

Az  ioedtl6 iskol.dbas<ts, a gaxd®edgi és kertéasetii gyakorla`  

tokből saersett ismore'`tekct in  resr3dsesize;deti  

tani tvdgyaival.  

`t este!►akor?da , 

As ismétlő osstAlyok csoportja gyakoroltatiks  . 

a. katonai rend efsy aorgyaskorlatokban  

b. a fegyvergyakorlatokban.  

WTv4ozeti tAr,gya k  

1. ::nekléss. A mindennapos i . s{olébasn tanultak ismdtlée!#  

mellett gyakoroltatnak a ttibbasólatittt énsrldsben.  

2. kaizold.Q  . Iparkodó és lelkes tsssriitdk as  ismétlő oez•—  

tsílyok növendékeit rajsoldauun  in  gyaktirQijt:+k •  hdst  

és hallgatólagos avriidtkat legssldbb adnak t®1 nekik.  

Igen érdekes as 1869.-ee tanterv -"degyset" e. alatt közölt  

mep>jvr ,¢srdee, mely terssdusssetasscerüleg as iese►dt18 iskolai oesatdlyokra  

is vonatkozik: 
	 ~ 

" A népoletatsdsi törvény bleltni nipoktatáeról send Wised— 

ben  a lellnynövenddkok réasére  sea  14v4as: a tantérgyak  1~t- 
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lönösen me .nevuxve i követkesik, hocw as 55.§-ban kijelölt 

tantdrgyak a leAnynövenddkekrtek is  mind tr{nitandők. 

a. A sírtan egL nzen, a tsstaalcorlás ads  most weallSre 
kihaayand i k 

b. a polgári jogok  ős kötelességekről a lehető leema- 

gyoSb Altaldr.osaA#;ban 

c. a kertős.:etből és gazda ►eAgi gyakorlatokból különö- 

Heii a kor:u hakertős.,ete1, Sender,  len ée dohény save-

lést ős a aelyemteny4est4et kell tanitani. 

d. A kihagyott  tantárgyak helyett ainAentitt,a női  kém  

mir,unka tanitandó." 
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tanterv értdkeléee  

A nópiskol.é.k részire kitaetott 6186, 1869. évi tanterv 	tan-  

tárg-  e.k fejezet oim alatt tiinteti fel azokat a  tantárgyakat,  oae-  
lyeicet tanitAni kell. A fentiekben rdesleteoen ismertettem as ie-  

aá t16 iakoldkban esekból tanitandő tantárgyakat. Megállapithatő,  

hogy as  igen gondos vé,logatdsoal kiemelt tenldrgyak anyaga luled-  

gosan bs. Brősen maximalista követelaényeket` ldwaeztsS m3g akkor  

is, ha feltételezi, hogy sindea ieadtlő iskolai tanulf elvigai a  

nipiakola 	Es  pedig as eeykoru helyset adotteágait is- 

serve  - iskolaóptilet, tanitói 6lldtottadg hiénya, 84-90 *ewe  

osztatlan iskola ténye sta. - el nem drhet8 vítgydloas volt oau- ,  

Páne►  

As egész tantervi aayagbdl . , F, xYalkotójAnak, lyötvösnek vógtelen  

optírisauea, a nemzet jövőjébe vetett ren8ithetellen hite sup.,r4rzik.  

reltdtlea figyelmet érde mel az a tény, hogy as 1848. XX:to. 	a  

tantárgya/1 kősött feieem tünteti a hit- de erkölcstant, is  itt  az  

w  letí helyen szerepel.  Igaz,  1848-ban a népiskolai törvény alevpadt  

as dllaai "közös" iskolák alkották, 1868-ban pedig a reglivó fele-

kezeti 18kolgk. Az 1848. Xx. tc. indoklAssa aserint a valláetani tée  

elvdlasstása a.z oktatás többi ríezét81 tier: a 1sLttlrbesaoritd8  
odljdbdl, hane a ki.ilönböső telekesetek kösötti öseseütközóe el-  

icercilis6 vigett türtént. Bs as indoklde azonban sea  fedi  a valet-  
eslgot, mert a vailéetfxnitds elvdlasstdea a többi tantArgaraktól  

eg3rréest eredendően Eőtvöe libE*rdlie elveiből, a p,ldaképnelt te-

kintett Guizot-féle franoia nópoktatdei törvény javaslatból  l~t, 
atderészt az 1848-as forradalmi bslszrirny radikAlie követelményei-

nek ereroWr,gTe volt, mely akkor bistositani tudta a kl4rus3 ree ► koiós  
befoly:'ofnak kiktiasöböléeét a polgSri iskolarendeser arg ►al6eitáed- 
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nak teriiletér6l. 1868-ban azonban a kiegyesis teremtette 47-es 

feles állapotoknak megteleljen az osztrák 6s basai uralkodó oesz-

ttilyok befolyása biztositani tudta az ideoldgiei alapot nyujtó, a 

aipst engedelmes szolgává neveld  hit- .  ds erkálostaan oktatée{na.k 

as első helyet a népiskola tantárgyai köstStt. 

As ieaaétlá iskola tantervi anyagába felvett tt3bbi kösiüE éreti és 

sgy'b tárgyaknál . a konoentrAció elvét véve alapul, helyesen csu-

pin a i ipiekoléban tanult anyag elmélyitdsdt, eleéleti rendssere-

sdsdt tartja srtikeégeenek. Lineáris felépitéet a legtöbb tantárgy-

ban szellőz, de nem ktIeaöböli ki de helyes msrtókt srt4eaal alkalaas-

sa pl. a asáotan, a gasdastg is kertészeti gyakorlatok, az éneklés 

tani Hatban. 

Pedagógiai tudatossággal utal a koncentráció szükségességére 

p1. as olvasás tantervi anyagánál, amikor igy utasít as olvae44e 

és a nyelvtani  gyik•rlatok koncentrációjának segterer,tésdres "midőn 

144 a tani tványok ismereteit bővi ti és tllanddsi t j a, kiváló gon-

dot lordit easzersmind a nyelvtani gykirlatok ienertetésére le."  

Blege t tesz a tagterv anyaginak aegállapi Hsánál annak a íe l té tel-

ask is, hogy as as életkori sajátosedgokaak is megteleljen terjt-

áelaé t tekintve. A gyait orlati neg ralósulés alkalmával :égis ma-

zisalieténak mondhatjuk. De •s  nos  a pedagógiai tudatosig hiánya 

siati, hanem tárgyi épe személyi teltételeit ki .nes eldgitő voltá-

ból kávetkezik be. 4bvábbt a MT nyomoruságos helyzete volt az 

alapvető ok, mely megakadályozta a de L;oaó nép tulay mó többségét, 

hogy a népiskola VI.osztailyát elvégease. 

Meglepő iz a határozotts[g, mellyel as i. 'tló iskolÁban teai 
taandÓ anyag éo a gyakorlati élet kőzött feltétlen megter•stendd 

kapcsolat ms, ,vaal(I si Moira  uta:ait a estatanöal, . polf;gri jogokkal, 
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gazdasági gyalkorlattal kapcsolatban.  

öeesefoglalóan Meralapi that juk; hogy a tanterv anyaga a taa-  

tervkissitfe a, is elismert, tudomAnyoean kidolgozott alapelveiaik  

slagfelelően van  agitllepitva. Hiányosságai azonban a aserkessl ►ie  

tekintetében aegdllapi thatók t  

1. As 1869-ben kiadott elsf tantervben nea, ttalttljuk meg eldesdkant  

azt  a magyarázd jegyse te t, mely a tanitandó téroak tkkisteti-  

ben a célokat és a teladatokat kijelöli, e egyben a vódssesta-  

ni utasitt4st is megadja.  

2. Egyes tantsirg.yakaól meg  sea jelúli a gdlt, 	ftSldrajsi tör- 

ténelem, tersd ssettan, gasdaettgi és ke rté Rse ti gyakorletnlíl stb.  

3. legtöbb tantFtreznttl csupán arra t:irekezik, hoF,y a ta,itáe a;nya-  

gAt filtr,.lcinossfigban  határozza  neg. A *initial an,yagllhri beleesótt  

utaei tf;eok pedig  az  anyag  áttskinthetneigél nehesitik meg. Er4-  

nyeivel i• hrbé.ital Faszon'oan az 1868. `vi ZZZYIlI. tc. értelmé-

ben a népiskolti.k és az azt  befejezni hivatott iemftló iekolttk  

risaiíre kiadott  sled tHnterviAnk kulturtFSrtivattisk  egyikeg-  

jelentőeébb sorefordulót jblent6 dokumentuma, mely évtizedekig  

alapul e3..olgilt a feudt4lka,pitaliata viszonyok kinturát me016  

tárea.dQlrr.i vinzoriyai kiixtitt • lespéerfl lépésre elórehalad6,kti-  

teleaó elemi ndpieikolai is iemétl6 iskolai oktretisaak.  

~~~~ vi ~ gu~ tlt5 iskcalél.ra yanetkosh tanterv órnte rve 

len heti 5 óra  e  eserda-esoabRt ri .  u. 2-2 b ra  

vagairnap d.e. 1 óra  

Nyáron heti 2 óra vtserirnap d.e. 1  óra  

vaeArnrap d.  Ea. 1 6ra  

• 
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... As ismé tld iskolásoknak  as dszi és téli hónapokban  

a törvény dltal kiszabott 5  órai taa:itá,sból beteftkdnt 4 ó-  

rát szerda és szombat ddlntéaonként, as 5. órát pedig  va~ 

atírnap vagy d. e., vagy d. n. tell megtartani.  

Az ismétlő iakolésoknRk • nyári bónapokra kiszabott  2 órai  

tani tAett ♦asdrnap délelétt és délután 1-1 órdbsn kell adni,  

azon okból, hocy +a tanítás elttt va :.ti  tanitáe után is is-

tentiszt lcten akadálytalanul megjelenhegeenek.e  

Az óraterv utolsó astsksissdnak szavai jellemssóen fe jesik ki a  

klérus namsirtékü .beloly4eAt, saer►pét as oktat[aügy kialakitdsd-  

ban, mtlyn•k alapján a mindenkire ltötelesó tanterv irott szavaival  

is biztositotta as itjuadg nevelésébe Való befolyását.  

Gya, -torlf3tilag a vasárnapi 	iskolai oktatás 2 órája nem is  

volt s1lTi8, mint inte►nsiv vallásoktatás, hiszen a népiskolák 80-  

85 *-a, / 16000-bdl 14000 / egyhdsi jelle& volt ., _ahol as is-

kolai  '  oktatás mikéntjét as i a3kolaaséic elnöki ti szteégí .t is be ttSl td  

mindenható plébtnos, egyhí►svesető  határozta  areg.  
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As  laid tad iskola tankör~~fvei 

A tanterv anyac;ót feldoleozó ta.nktSnyvek 1869—ben még nem voltak.  

llegjelenéslikre várni kellett. igy  cask a rendelkezésre filló, addig  

használatban lévő tankönyveket ajánlja  a tanterv telhnsznáigera, a  

következő sgtSveggels "Addig, mig a közoktatási ini sz t rf un Altai  

hirdetett pályázatok utján a többi népiskolai könyvek megjelenhet-

nek, ajéltatriak a ktSvetka.ztiks" 	3s.jc►oe ismdt1ő iskolai igy sincs  

kösttik• Es  természetes  is, hi ssen as i Msé tl1R iskola s14# jének, a  

vásérnkpí iskolának tankönyve ass  is volt. Az  mods a v°al.láserWil.-  

cai nevelést  szolgálta tankisnyv  nélkfil. 

As  ismitl6 iskolai  tankönyv kiadására még sokElit; new  kertflt sor.  

18E34—óen még nines. Megt► s~alfisitá,séru vonat~sdleg  csupán  ea  olre►só- 
ktir~yv~ atkozó javaslattal 'aldlkazunt. = java}slat s~lyen olvas- 

~~-_ 
s6ktinylret a.jies7.s *Mely vidFSm, és gyönyörködtetve tarzit."  Más  t,art—  

kőnyvet nem is kivfrn. Ii.dokal as iddhiényrt és az Altseleinos 	sze- 

génységet hozza fel.  
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t ~ 11i t 	s,_, tr~f a____ taniidk  áiJes[sa  

A népiskolai ta3.nitók fisetésil as~1868.11;7[YIII.ts. 131. . 

állapi  t  ja  mega  

"- A tanitó fizetésit a helyi viizonyok eseriat as iskolai  

szék A1lapi t j a mpg a me ~,,ryei i ekol€;tandOS Ovilkagytsával.  

Azonban tisztes laksision kiviíl fizetése nea-lehet keve-

sebb mint:  

a. Az alemi népiok.olai rendes tanitdé .... 300 Ft.,  

b. az elemi  iskolai segidtewitóé • . 	 200 Ft.  

A ttírvéry#avaelat *grit  pont jánE(1. sea volt talán olyan heves  

vita, mint a tnnitdk fizetésinek segill•pitásdaál. 1868. nov.21-  

én csak weghosszauitott ülésen esavsstdk sag  &Stvöe tnriitái fiise- 

téaekre vonatkozó jav,.F1ntét, aelyrfl parlamenti beeséciében maga  

is  igy nyilstko•r,ott: "He a ndpoktatsetól kissitett' tftvény javaelat-  

b11t  ail  cikkely is van, melynek szerkesslisiaél eret ksllftt venni  

) tatagron, ezek azok,  melyek a niptans tók fisetéee4r61 sendelkesnek... "  

&een eötvösi esavakhos sea kell kornrritrtr •  

As ismétle iskolai oktat4n clijazAséról azonban hiába is kere•-

nénit int #skedéet, ilyent a törvényjavaslat new . tar. talmssott. As  

idó az ellenzéket 1  -tizolta, mely hivatkozva as éltalános tapassta-

lc tokra és az Akadémiának az egyhAzrncgyék által bekttldött jelenté-

sekre e  melyek beesámolnak a tanitók nyomoruságos helysetiról, köve-

talti • tanitdi fleetés felemelését. :.gében ezorgalsasta a köz-

sigeknek törvényben elrendelt kötelességét, hogy a tov'bbia::han a  

tanitők dijasisdt késspinzben fizessék ki.  Bebizonyosodott, hogy a  

községek sokesor még a felét sem fizették meg a részben terményben  

megszabott tanítói járandósigokask.  

Az i a3mé tld iskolai olttató aunká.ért a  tösvény 131.4--a  értelmé- 
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ben as iskolaszék éllapi totta meg  a  járandó.'4got és erre vonatkosd-•  

lag szersódést kötött a tanitóval. 1:z q szerződés vagy egy nagyobb  

ö sss z. : a;e t ó.11api to tt nog, tnkintet né 1kill a tanulók ssdméra, vagy  a  

tanulók sz#4ma utt a tanulo`nként 1-1 Ft-ot, mely 6ssize et a kös$441  

vagy egyházi elől járd szedett be .... 	vagy, éri ez volt a leggyko-  

ribb, sags  a  tanitó volt kénytelen beszedni, mert az alól jr*irók nem  

tudték vagy neji akarták beasedni. Hogy . milyen eredménnyel járt es a  

di jbeuzedée, as  elképzelhető,  amikor 15-.20 iM6tltős közUl nagyon  

jó - mondja az egykoru cikkíró - ha 5 beér. A ezUlák, éppen  

az iskolakötelezettségnek eleget nem tevő  ismétlő iskolások  sz°ilei, 

a dolog te:r. :wíszete:nél fogva nem fizeett6k meg 	tm itónak js ró 1 Ft- 

ot.  

"Miből meriteen ilyen körillsiények közt a  ;snitti lelkesedést, kedvet  

ami az octatdehosz a.gkivéntatikl• Sas a kevés dij, hanem a rendetlen  

fizetés ss•gi ssérnyét a lelkesedésnek, a buzgóar4gnak. Nem vaifizer-  

tée felüs•lósére, harisi erőteljes térnogatésra, egy, • bajokat  or-

vosló telstibb polgóri rendeletre volna 	Sun kérAés me col-  

dAsa 	hisses.  nagy  lendületet venne  az iarr.t4t16 iskola,  mint  

a iaezet nagy részének oktatóséit bejező  s a népiskola kiegészité i,  

bettet6z5 ínt ~,xzménye* - irja a uóptYanitók lapja ecykoru évtolyamtina>X  

•gyiit'ssdadbun K.oc$or 'e'.s'rton népta.rzitcS. 	/yQ.l889.évf. 684 p./  
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a ismótld i skolák  :.  .  orl ti ■e h►a16 tdeetra öe tön.,a WWI d _ 
p é1  d atic  

FötvtSsnek as as elv., 	amelynek alapján slkra *salt a  

6-12  éves Korig terjedő aípiekolai tankötelesettsógnek • vsáretapi  

/1848/, az lsmétló iekoldkon /1864/ xeresztfil a 15-éves életkorig  

void  meghosesabbitósáig, korelnak nyugaton r°.dr ttSbb viltosatben  

aogvaldsult ild pedat;óp;iai gondolata volt. A gyermekkor legvesze-

delmesebb szak-szénak, a pubertés  kornak behatő visególatát  

osak elkezdte a kor pedagdgidja, de abban rr.é.r tbke4letesen megegye-

sett, hogy a 12-15 iv kősőtti gyel mekek szervezett formibar3 való  

oktatelséról valamilyen tormában gondoskodni kell. Az európai  mü- 

veltsefgü, kiilftfldi tanulmányutjain alaposan köíttitekintQ, vizegé-  

lddá kulturpolitikusnak, EüAvösnek figyeladt nem került6k el a  

nyugati orpzégok 12-15 év ktizritti fiataljainak sserveze•tt for.:tiban  

oktatást-nevelést nyujtó intksziné.:yek. nsek egynéiaelyike, ha a leg-  

kesdetlegesebb fokom is /vasárnapi iskolák/ 	Angliában, Német-  

alftildön, Poroszorer.égbsn is nyugat sok sin  orsadgttban már a  

ZYI-~YII. ssdsadban in megvoltak.  NON  meglepd tehát, hogy Mtvök  

18484ban, else törvény js:vaelattinf3k bepnyujtetsakor a reakoió nyit*  

is Alsseat szavakba burkolt idka+déeHinak vieesaveróe6re a 12-éven  

korig  terjedő, mindennapos tank,öteylezettség migr4detee érdekiben  

az ismdtld iskolai /12-15 évig terjedő/ tankö tele zetteóg bevese-  

tósónek sscdkeige•sógít hangoztatta. állitotta, hogy a 6-rives tan-

kötelezettség is esik 	elége6gee, ha a népiskolai oktatdet a  

vasárnapi 	/ismétlá iskolai/ oktatljrrnal, a 12 óvtál 15 4vig  

terjedd tanka  telese ttséggel *gé esi tik  ki, fejezik be. Alli té mának  .. 

-  igasolrtrsgra a parlamenti vitelb®n a nyugati orssigok iskolarendese.  

rében 	eredminyesea beillesskedQ is aiücödó ismétlő i akole`ik péli-  



cídit, eredményeit hozta fel.  

Az 18684Aé1 kezdve MegélánkiilQ pedagógiai irodalom igen  so-

kat foglalkozik a aagyar iskolarendszer u.n. iam4tl6 iekolé.inak  

gyakorlati megraldeitéeáir:t öezt%inző, pildamntatd ktilllfldi iskolAk  

ismertetésével. Emik az  oktatási intézmények  eg;;es orssdtok sa-

játos köriilményei között valósultak meg.  szolgai 1emAeolásitk Sem  

sok  haszonnal ;járt volna. őrök  érdeLie e  kor h<;lr.cid azellesmii, a  

magyar aéroktatás gyakorlati met,val6eitdséért a legmoetoteább kö-

rülmények között is áldosatos munkdt v4gs6 tanitdinak, hogy alko-  

tó r..6don próbálkoztak • ktilföldi példák álapjén a hasai  ismétlő  

i  skolr:ík oktató-nevelő mutkd jdt tartalomcaal megtölteni. !•s raj.-  

tuk, hanem..a kor feudálkapitalista viszonyain mulott,  bogymun-  
ká jukat nem  a megérdemelt teljes éiker kororacizta.  

Az alAbbia:Kban iemerte3tjü.k a. ic#ilöAbösó tipusu küliöldi ls-  

métlő iakolékgt as 1868 körtiil megjelent pedagógiai oii<k'ek  a-

lap jAn.  

Poroszország ok ta,táesUgye az európai orsLr:gok ktlztil egyike a  

p~~:•1damutató preeizitfesal ::e6a.lkotott oktatási rendszereknek.  

tiyökerei mélyen viaezanyalnQk a ZYI.ezázo.dba. Ísmétló, asas min-

dennapos iskolaköt..lesettsíg uténi iskolAk létéről, illetv.e h  

letrehívdeAról m[r176 3-bah törvény intézkedett.  

1868. után Entvöe minisztériumi rertsiflzereeen b±zödeitja a  

legkiválóbb elméleti és g;lrakorld pedagógusok  külföldi utasésait,  

akik  hazatérve beszámolnak utjuk tapaestalatairdl. Meg a me-

zőgazdasági lakosságot érdeklő  rrr:agazdaségí íeal.4tlb "íekolz',kat  

tanulmányozzék. A porosz iskolare: ►deserbe szervesen beilleeskeáó  

ismétlő  i skolék tagozatuk ezirint mAe és a)Ei s elnevezést  vi eel- 

x.ek: földmives, iparos, kereekedelmi ismétlő iakolék. Egyik leg- 
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érdekesebb tipusuk a iöldmives iskola. Tanulói a falusi "kö-

zdnséges" elemi iskola VX . osstdlyát .elvégzett. illetve a 15.  

életévtikba belépő fiatalok. As Iskola 4letrehivr1es4nak egyik  

főbb indoka: "Ilivel pedig a munk[ené p gyermekei nem jtárha tnak -  19 

24 éves korukig iskolába..." - részUkre földmqves iskola szerte  

zand6. 	A mrieik igen i nzsz' rü indok, hogy az elemi iskolában  

a f6sulyt ura Antal ínon m;fveltsgyí {  els  r  jsti tokira helyezik. Igy a  

gyakorlati kivdnalr'aknak az elemi iskola nem tehet eleget. tidl.  

rehosand6 tehrdt egy olyan epecidliean képző iskola. melyben a nö-

vsndőkek olyan ismeretekre tanittetnak:"Mely valamely speoiilie  

.munkakörre vonatkozna".  

Az isicolAnak két célja van:  

1. A niivendékeket as elesi ismeretekben, olvaadeban,  

irAsbFan, nyelvben, szAmo1. eben tovérbbképesai  

2. Az okszerű meo6gazdasAg legfontosabb elvest ta-

ni tani.  

Az iekole tanitójas a k$ze:dgi iskola tenit6ja.  

A  tagit€ís ideje . d• tart-a: noveNbert61 m*Irciva végé- 

ig hetenként kétszer- hd- 

ro .zor 2 6ra az esti órAk- 

bin.  

1 tani tAs tárgya és módja: 'A  tani ts£s f6a1 ap jé.t a mez6-

gazdasdgtan képezi . Vezérfo-

nalul egy, a három Évfolyam  

szdmdra O szint olvaedk 5nyv  

szol 1t.  

• 	 ._,..._.  ~.  _:1nw~.~LUir.♦ 
	 =+. ~e. ~fN•w..áaiá.._ .w~ni.4'i  ~ 	 . 	_.. ~ ._~...  .._ _..  . .+."+ 



Tananyaga a köve tkesóképp osslik felt  
I. évfolyam  

A növények tdplálkosdea, a talaj lemertetése • anriak me .,~;- 

mcvikatldsa. A trdgydsds. 	 . 
II. 

 

évfolyam,  
ltövény tan  

III.évfolyam 	. 
A hézfull a.tek élete, táplélkoséen és dipoláea.  

I  

na a tananyag a maga korában teljesen kielégit6 is  
koreaertl, volt a falusi ismétlő ískolgk evímdra. A tantervi  

utaei tés ktiltfn teihiv  j a a tarsi tókat, .  hogy a tant tdsadl ve-  

-gyérk Yigyelembe n helyi viszonyokat.  

A tan3tds as u.n. paraastgasássdgokra / 20-25 kh/ van  

atlapitva. A ktiziesereti tdrgyakra vonatkosc4lag Vi1llgoR u- 
~  

tasitds kötelezi s t€±nit<ikst, hogy  seek oktastdAdban nz é-  

letből vett példrik er.erepel jenek, daisy séldteék el t;ya-  
korlati vonatkosllabaqd► as elemi i,ekolAkban tanultakat.  

hrnél hasznosabb, korszer,ibb utasi tés ma  sem  a►dhritsS a tovább- 

i  \ képsd iskolé.kban tsnitó pedaegueoknatk.  
A tanitdk di jar•ása évi 50-60 korontlnak megfelelő Piessfs, sat  

ardnyban dll a  tahiti  rendes i'iaetéssável, és meAéllapithatdsn  

nem lekiaelnylerid6 összeg volt. tiaeondja a  sservezeti ar:sbriiysat,  

hogy a tanulók oaekél,r tanfli jat in fizethetnek. A oikk.iró szerint  

fizettek is, mégpedig sziw:aen, mig »élmlt os raalág ,bevezetett  

tanuldnkinti 1 korona öasseg behnjtéect a tanitdedg életinek e-

gyik murgsséQ ená tő rotasenatdvd koronosult. 	 . . 

?eltünő e  korban, de jellemző a porosz dtllaai vesetés nla.tt  

d116 községi iskoldk polgairiaHUlt tellogAsdra, hogy a ttildmf#ves  



iaádtls iskolikban a iesm6ezettudoaményi isaeratek oktatáe't ée  

gyakorlatban való elkalnasieslt a tanterv elengedhetetlentll ssük- 

eigeanfk jelenti  ki.  

A hazai tsanntigyi lapok as  ilyen fajta főldslivee iskolák sser—  

vesisét a községekben megalakult gasdaedgi egyeeületek feladatá-

ul ta z3k ]ci és nue;yon fontosnak tart j![k.  

Tanitőnyvi;íl a Kölnben rnc6jelesn6 	Landwr,irtsachaftlichos3 Lehr  

und Lerebuch c. g,ya.koriatiae oivasókönyvet ajsdnlja.  

A belga népiskolai tdirvtíny szerint a néniskol4hol csatlakos3—  

nak r3s U.A. "felnőttek iakoltii" 	AGolsaet a' aduítsae/.  lis  a  el  

ieradtl6 iskolArtkiait felel meg. Eredete kisutathatáson' s protess—  

táns •gyhásak vasárnapi iskoldiban gyKkeresik. Tanterve kezdet-

ben  nem volt szabdlyozva. 1868 e16tt szerves4s1 esabdlysatdban  

a tanítós c614, sem volt kijelelve.  

Szervesbe sseribt kdt oaztdlybdl slllts  

1. Alsó oestdlys Ebben a tantdrgysa,k ug;yanfczok, mint  as  

elemi i s3koldban,  

2. yelsafi oeztAly: Tantsi r.gya.~i: nyelv, esaAcr,ten, rajz,  

fdldrsz js., ttfrtdnelea, alkotadn,ytnn, e—  

géesaégtan, A lányokndl héatartdstan.  

AS  í ekoli4ba a tanulók l 4--15 vp sj k or t61 kesdwr iratkozhatnak  be.  

A rendelkeséa szerint fiuk  de 1tlnyok külön tt:sxií.ttatnak.  

Hogy a polgári 4illam mennyire fontosnak tartja  ezen iskolatipu::t,  

arra  '  jelleamsc6ek tt3bbek kfizött as alsdbbi rendelkesósek:  

As  iskola tstni tó ja a népiakola tanitója , illetve tanitói.  

A feln6tte;lc is:kolslibaa a népiskola tanitói tanítanak, —"..... ha  

azonban a tanitóss4g nem elegecrdó, kfilOn tanit6t kell kinevestti!"  

A felnIttt3k e=egszre.erve:zett 	s+Ill.wase®dlyben kell r,;s•r.esite- 
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ni,  és könyvtárral kell ellátni. 

A helyi viszonyokhoz alkalmnskodva, a tanitás történhet a dili, 

az esti időpontban, vagy vasárnap is. 	.. 

A felügyelet és ráz iazga.tás az elemi iskolához hasonló. 

A fenti rendelkezések vé }-rehajtrisá,t a polgári állam minden esz-

közzel bizt.;eitotta, és igy ennek eredménye, amint azt az egyko-

ru cikkiró feljegyzi, nem is maradt el. 

Eredmény:  1860-ban történt felmérés szerint 1145 tanoda, 

181000 tanulóval. 

:;vá. jc területén a népiskola: 	 . 

6 évfolyam hétköznapi iskolából,' 

3 évfolyam kiegánzitő iskolából áll. 

A tankötekezetteég már 1868 előtt 9 év! 

Yet,,;állapithatá, .hogy a népiskolai oktf.tást rnír jóval 1868 

előtt a nyugati orrságokban mindenütt ismétlő iskolai oktatás fe-

jezi be, egésziti ki. Igy nem oeodálható, hogy Bajorországban az 

az 1860-ban megtartott sorozások alkalmával kéezitett statiszti-

ka szerint: 

1861 10:1 2ő közül 11,9 

1862 100 " it  11,8 

1863 100 " 9,3 

1864 100 " 8,1 

1865 100 " " 7,3. 	% 

hiányos elemi iskolai isme etekkel rendelkező, il , .:ve irni-

olvasní nen tudók százaléka. Easel összevetve elszomoritó, de a 

hivatalon statisztikai adatok szerint  1880-ban  Magyarországon az 

irni-olvasni nem . tudók száma az összlakosság 50 4-ánAl is több. 
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Nem akarom ezt a nÁlunk, gyak'erlatben meg nem veldeult iemAtltS  

iskolák hi ~~nya srecim6nyeként feltüntetni, de kétedgtelenül oet33cken-  

te  t te volna ezt az Rl.aeomoritó ezáaazékyrényt a8, ha hasánkban  

é.lTemf.atqlvm 4o helyi képvlseldi megfeleld erAllytefl esorgal-  

maYtAk volna as ismátlá iskolai tankötelesettség betarté:eét, b1-  

erseri az egy-két Olen esetleg iskolába jArt falusi, fdleg"tanyai  
l 

nino®telen lakobedg legtöbbatsör oeelédnek eserslSAött fiataljait  

,-, meg tudta volna erdeiteni a csekély, lassan elfeledett irni-olvasni  

tudás, stig a ae►elédrség tényrleQéeon tennAlld hatArtal.®n kinsribrrué-  

nyoldellnak körtilmt&nyei kösl4tt i®. Rs  azonban nem állt t4rderc6t3en  

a feudd.lka.-pl. tali eta Magyarország urainak, hiszen az i gmé tld is-  

kolai tankötélesettség végrehaíltdea olcsó gyrermekmunktitdl foes-  

totta. volna meg dket. / AL.1868.6vf. 309, 562,. 489 p.; 1869.4kt.  

593,  798 p.; 1870.4vf. 294 p. /  
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A  hsizai le,° ►btlő ip,~€olák hel,lzetft m, egliltjgi.tó ,lL:coru 	' kek ,_„_~_ 
adaIAAV6}'  

A basal iemétltS iskolai állapotokkal 1868. után sokan  fog-

lalkoznak oikkekben és tanulmdnyokban. A teuretigyi, pedagdgiai to—  

lyóiratok nem  mellékes kérdésnek tekintették as iemétlé iskolák  

megteremtését, életre  hivését. Je?.lerszó erre, ho c a Réptanitőit  

Lapja veséroik.kben is foglalkozik az ismétlő iskola kérdésének  

taglalásával. A  May. 'i'antigy több tanul;r.ányt közöl az i mé tlő  is-

kolék helyzetéről. Halaadá szelleaeEi pedaF;ógueok s népiskolai én az  

ismétlő iskolai  tankötelezettség . . 100 	megVal6sitését elen- 

gedhetetlennek tartják ahhoz, hogy a mult teudálie iskolaarend~ 

szerét  felszámolják, és as oreartg polgári iskolarendszerét ad  

valrSsaíg .~ tegyék. Nittek abban, hogy  ezzel a nép Rltaléihoe  

veltceége rne_terertadilt. Idealieta tdrss.dalomezemlél.eUk pzeririt  

ez pedig n t:íreadslmi fe. jlbdéenek egyetlen  de elegendő bi ztc»i. té—  

xa. Mindent megtettek a fenti célok elérdee érdekében.  Amit ja-

vaslataikkal, kieu4rleti és elemző munkáikisa? . — többek között +ez  

i emé t16 i  sko lákk  el kapcsolatban— a nyilvánosság elé tártak,  

nagyban hozraájárult  ,as, 1868—ban megteremtett  magyar polgári isko-

larendszer megvaldsitéséhoz, fejlődéséhes.  

Hangjuk bátor, a velő helyzetet felt4r6 és. intézkedést sürge-.  

tá volt. gu"avak, elméleti  fejtegetések mellett  gyakorlati munkA—  

juk eredményeinek ismertetésével tettek hitet  a haladás al rksai—  

Eesoég;e mellett. 	Az, hogy a  nép A1ta7.Fúaoee és szakmai míitrPltflé—  

ge mellett, érdekr}ut:n 	lelkesedéssel végzett aetuekáeeeágilk 	nem  

hozta meg a megérdemelt sikert, semmi  .  sem van "le munkájuk értéké—  

ból. Azinál inkább elmarasztalja a ‘kor uralkodő osztályait, sme-  

lyeknek ösese:ogott reakciós ereje nagyban késleltette, de végső  



34  

fokon as ó munosdjuk eredményeképpen nem tudta meaakads4lyozni a  

lassu, lépéerdl lépésre valő elRrehnladRet. As 45 munkdeságuk nyo-

mda fejlődött a magyar iekolatigy. Feladatunk naktink, Wadi titd- 
~ _. 

dokn , hogy e, pedagógia egées terii .letét fainaló munk:4s:esíguk  

kinosess►hássAból teltdr juk de felhasss ►asltl juk sz el nem avultat, a ma  

is elbremutatát, dolgozó néptink kulturdlisa felemelkedését e1ór.ioz-  

d1tó gondolataikat, as iekolaratorm gyakorlati megtralósítstsutbAn  

felhasználhatd tandoesilrat. 	 . 

Jellemzé sként ime néhc4ny r szlet a korabeli oikECekből: A Nét -  

tani tók Lapja  1870-es számában Virányi I®tván budapesti tani t6  z  

Ismétlő i  sko lnA élle,po tok 	oirncvel oikket irt. Beveze td jébem  

taglalja  az ismétlő 	fe jlóc3iedt a vasé.rnapi iakols4ktdl  

1874-ig. Utal as 1868. ]LXXYIIi.to. 48. §-dnnk szövegével életre  

kiivott ismétlő iskolára, 6e sssegAllapitjs:: ":". kezdetnél tovább  

lig vittiik!" lfegdll&pitja, hogy  falun többé kevésbé megraldwul-  

tak ugyan az i smé tl  d i  e ko lák, de vs4ro ssion, 2ie vE ze  te een Pe s ten ugy-  

éze$lvdq semmi eredményt nem értünk el. Az eredménytelenség okét  

nem a törvény ha'lyteleneigébett, hssenne:+: a tenndllc4 ttirhRtetlen tár- 

sadalmi viszonyokban lsitja. 	A népiskolai tankötelezettségnek,  

irja, a dolgosd nép gyermeket maxlméliaen a. II1.-IV. oest,ályig  

tesznek eleget.  AS  iekolébdi való kimaradást a esülRk 	végtelen  

nyomorival indokolják. Közígasagatlísi biLt ►tetd :+eel a törvénynek le-

hetetlen érvényt ezrezni  a esUl.Qk vagyoni helysete, a hatstas4gok  

newtöródömeége miatt. t3ikkdbólr leleplezd adatokat kapunk,* gyer-

mekmunka kizsúkalin,yolé.oslrbl. A mesterek - irja: " 8-9 éves  flu-

kat fogadnak tel inasnak,  hogy  azokat 5-6 évig az innekodAs alatt  

minél jobban kihaer.xlálhasshk." As ismétlő iskolai ofcta.tdenak as  
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esti órákban raid megval ,  sit'sa is lehetetlen, panaszkodik, 'mert  

egyrészt as elosigdzott fiatalok eloeavarogndnak a kapott szabad-

időben, mésrésst as inasokat este  10-11 óraiig dolgoztat jdk mew-  

te reik!....  

i r.Ki a& Áron nevével többször tal.flkosunk a korabeli pedegó-

gi ai lapok hae& b j ain. ái váló an képzett, hazai és  k 11f 1di tt~Dügyi 

kérdééekbem abezolut 1d jókozott tanügyi vezető. As  isestló isko-

lrizds oimö sikkében vili osan feltárja a veld helyzetet ée seg-

sutstja as eredmónytelensigbd1 kifelé vezető ut mádozataits  • 1 
néplOkola arra való volna, hogy mindazokat, kik tanfolyamait  

ezabályezerüen elvégzik, az ön'116 megélhetéehes szükséges dita-

linoe mUveltséggel booedsea el. Ugy, de sat mindenki tudja, hogy  

a mindbnnapi népiskoláit 12-esztendős kordban hagyja  ott a  gyer-

ask,  s bisoay stég ekkór nem • nőtt be a feje leigya. Amit. tuti; est  
sem tudja óntudattal; érteni aeg vajmi keveset ért meg. ks as o-

ka , amiért a 12-esstendős gyermekeket sehol sea boosdjtjdk a 

 szabade4g'ra , hanem többi kevésbé erőn kötelékekkel 	sgr- 

néhány esatencióre még mindig az iekoldhoz oaatolj'k ... "- . irja  

bevezetőjében. Najd sajnálattal állapit ja meg, hogy as ismétlő  

i ekolásde nálunk a 80-as években még osak osiré jáben van meg, ak-

kor, amikor szűkebb keretet között, mde alakban Ba jororss égbeli.  

mér 1735-ben,'  Poroesorss*gbam 1763-ban e.gszer. vezódtek és élet ..  

képesen fejlődtek  tovább as ismétlő iskolák.  
Hdlmnk, bér 1868. dta törvény irja elő szervezésiikct, nagy  

akadályokra talált as ismétlő iskola megvalósitdia, e ennek okit  

Kiss Áron a következőkben látjas  

1. A tulnyos6 többségben egyhdsi kisben lévő elemi iskolák  

még a valldsoktatis célját szolgáló u.n. vasárnapi is-

kolákat is, anyagi okok miatt, c ink itt-ott val1%eitot- 



tik meg. 

A tani tókra is nagy terhet rótt as ujabb, jelentékeny 

heti ó rassámmal 68 tantervi anyaggal tervezett 3-é'to-

lyamu ismétlő iskola anél.kii) , hogy td.rgyi és smimélyi 

feltételeknek megteremtőséhez, a tanitók anyagi dijazé-

sdnak bi zto si tésa tekintetében hathatta e intézkedés tör-

tént volna. 

A Magnagyobb akodAly azonban as ismét16 iekol'k szervezésében as 

volt, hogy a miniszteri uta•itésok intenoió jóból-  vi)Aj osan 

t ita ,  hogy  az atllami hatiiskör de intéakedási jog  nagyobb  Volt as 

ismétlő ieicolék tekintetében' mint a mindennapos iekol4icban. Es 

sértette az egyházak drsá.kenységét, u passziv reziestenoiéval 

legtt3tb helyen megmaradtak a vasárnapi iskola 2-6r4e, főleg val-

lásoktatásban ►;iaeriil6 foglalkoatatéeinál. 

Kiss Áron nagyon  finoman védelmébe vessi as 61 ,ami hatóaktit 

növekedését, s azt igy indokolja maga "Az ismétlő iskolás gysr-

mek mér. közelebb aill ahhoz, hogy éllampolga ri jogokban részasaljen, 

a ,végre is helyénvaló, no 6y as é,llami tekintetek itt as á iskolai 

képzése  végén mindenek Lelett érvényestil j ginek S " 

A tov, bbiakban részletesen is erteti a tantervet, melyet komit 

nyelvén mmxiialí sttdnak neves. áhrrál igy irt  "Ua a tantervet sag* 

fontoljuk, önkéntelenül is meg, kell diSbbenntiak a sok, nagyon sok: 

végeznivalóval saemben ... $ tanterv kivitelére először 	i• 

könyvre vagy könyvk:•e van setkaág 	 . 
Kellene ás ismétlő i ekolt#k 9zduwiraa 

a. Olvasókönyv aa. t tni tők ezstméra, 

b. számtan-mértani példatér a tanulók sz.iméra, 

o. egy vezérfonal a rs jstazii téa részére. 

36 
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Az olvasókönyvre vonatkozó javaslata alapelveiben helyes 68 elő-

remutató annyira, hogy anyaeit a md továbbképzó iskglák ssáaéra 

is kis vá2 toaiatáesal, bóvitá seel el lehet fogadni. 

"t►6  olvasókönyv rovatai a kt4vetkesők lehetanánek: 

I. Utleirdsok, tájképek, hasai á e killfi3ldi népsznicdsok, +gie*- 

eéetan, rajzok n magyar ás a többi  nemzetek  t?irténet:ából, 

a magyar  irodalom kiváló termékei tartalmilag An euutatvé- 

nyokban. 

II. Polgdri jogok is kötelreeágek ismerete. 

III. Ipar, tparoe  ‚let.. 	 . 

IV. Fö ldnttvelé e, kex tá s ze t, 

V. Dalok hangjegyekkel. 

A tanitők szalmára k4szitendó pétdatéirra és rajzoldei vezérköny-

vekre vona ,tkozó megjegyzée tükrözi a  ma  is  kiv/nntoe pedagógiai 

elvek majdnem mindegyikét: ",A pildattír feleljen seg  az életnek, 

e legyen minden oldalról érintkezésben az ismétlő iskola többi 

tárgyaival, e vegye fel as tizleti ira'lyt és sünvitelt, és • raj-

solAsi vezdrköryrv haeonle.g tartea esem előtt a különböző ipari 

estLk&gleteket..." 	r, h zi feladatok feladdedt, helyesen, nesz 

javeeol ja; erre vünatkoz6la,i tömör, de helye. javaslata: "Véltesse 

el a ta jit6, arr:it  elvezhet az lekoldban1" 	. 

Befe jezéeal Aszínt4n summizzs a helycetet: "Rd  akartam mutat-

ni as ismé t1F iekoIdads siralmas állapotdia, föl akartam hinni a 

tanitók figyelmét, fo.atoi ják meg az iem4t16 iskoldzds Uggét, ta-

nulmányozzák a tantervet, s más oldalról a b!:agas kormány előtt 

is óhajtottam kimutatni, hogy a miniszteri tanterv kiviv:i4re 

eszközök estik®éltesek, e hogy a tanterv eszközök  nélkül bolt be-

tü marad. De kéezttlj.nek el bér as eszközök, án a könyvektől 

nem várok mindent, a tani t6 less ennek as ügynek a lelke e zut'* 1 s  1  " 
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=dézhetnéa: más a hasonló haladd gondolatok sgées sorát, de 

bsie je sé siil Bitter 1'ádor néhai lscartslreunk 1868-ban irt cikkének 

utolsd sorait irom le, melyek le;,hiveb en tükrösük a *orabeli 

tanitdrtág hitét, véle:,ndr.yslt az isumdtlŰ iskolákrdla "ddl berende- 

sett, ssvrbr3lmasasa ► látogatott, lcépseth eldgsdett agreu. tir;yF3ze- 

rető tar.itd éltai  kezelt köznapi iakola mellett éppen ()ban mi- 

nCsaég:i de tulsa.jdotiokks:tl ellátott tenitóval bird issssadtld iskola 

a•g 2 o i; ia te r• eateni a eikert• " 

A  magam  ríszdról  '  pedig bele jessa *sisal, hogy  annyi hitet, hi- 

vatsssseretetet H mai iakolareforg saegVsldsitisában sehonnan ssam 

tudna a ma peda6óduaesl meritsrii, mint  ezeknek  a hivatdseseretettól  - 
il 

tLiti3tt,' ivtismedskksl •s.elótt élt és tevékenykedő tanitóknak el- 

, ! sír..galt lapokon mes!gmaracit iráaaiból. Pedig a mai ée az akkori kö- 

rületdnysk, dllapotok közötti ktilNabeég tslsssssdrhetstlenül nagy. 

]Idgis amok t'elarógáre való ti3rekvie, a rr► ai de akkori viasonyok 

tlsesssha®onlitAssa nem  hn>;zontzm.lfan munka. Tanitdeuk, elmélyedt e- 

lsauscds`,ik a mai  tar ítd és tar:sirképzée hivatásesteretetre való ne-

velése területén gazdagon gyümölcsöző oktat[ei anyag volna. A 

pedaeldgµs az- sgykoru beszámoldk wlapjéin kulturpolilikai tények-

kel aldtsiaasztott vil,igo,+ kdpet .  nyerne ss,oeissmlibta térssadsalar:i 

rendilAk és az alig 20 esztendővel eae1 C tt megdöntött 10zel 100- 

eestendee xeudó.lkapite.li  sta rendszer népellenes kulturOoli tiké iq 

és saxoci:ilpolitik!tja k1zt5tti kiílönbeégrGl. 
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II. fejezet 

/ 1878 — 1905 / 

1. AS  1877.évi II.eépiskolai tanterv és értékelése 

2. Helyzetkép a  szegedi tanyai osstatlar► ,ve,;;yes elemi ée 

ismétló iskolékról 1892—ből 

3. Az t►ltaldnotg 	iezátlő 3.s:sol:tk ditferes.®idlfaira 

e 	való else törekvések. I.ir aaroetanoncoktatads 

4. AS  ipasroetan:.ld—képzés véglezes 	 as isaitló 

iskol€Sb61: 1884. 1Y11. to. .. 

5. Az  ált:a 'r,ow irc4nyu leaét18 iskoldk eredménytelenségi-

nek oka.-./ a nyolcvanas években 

6. pz iomét16 iskola gyakorlati irnyu fejlesztésének elő-

térbe juXittisa 

7. A gasdaeágí íaaN tis*S iskolák gondolaténak felvetése  f. $ 

ssealósaldsa 	 . 

8. A t+ ndálka$italiata aralkodd oszt4ly szerepe a gazdasd— 

gi ismé tla iskola aégvaló eW sában 

9. A millenniumi idők tsr.í tói hrin6ulata. Ali iskolareform  

bejelentésének Y► e.t{sa. 

10. A gazdasági ismétlő iskol:= asevalósrtldta, te33.éddu a 

siazadforduló ide jén. 

11. A garsdaeági i sN4 t1ó i skoldk sssrveséps, a meginAi tis 

alapelvei én első sredaégysi. 

12. Eigondol68ok,  javaslatok és intézkedések a  vgadasi6l 
azak ttani t8képzésról. . 

,a3. Akadályok a8.2zda.PSági ismétlő iskolák szervezésénél a 

s.sísadforduló éveiben. 

41.old. 

50. N 

57 .  " 

62. " 

65. " 

85. N 

N 

96. N 



14. ..f;ykoru javaglatokamíl.dFík a dusdasdgi issritlö 	g,pa- 105.n76.  

korlati ned0uftrvenésire, tolrábbi differenciáláséra  

15. A gazdasági 	iskola fiu és lány tagozatra  v~ 1ó 

differarncidl6ciása a ssi,$adforti0.lán 	 110.015.  

16. Ztil.földi pElddk a qrrisadf0rdulán as. isclitlő iokolik  ~-  

~tSBisixiei ter+ilietiről 	 119.013.  

17. Strktis>r#ika az 1b98-1899-190Ú-ig esortese  t1:  gazdasági i s-  

mitlá is;colikrál 	 122.al.d.  

	

. 	.~ 
... 	y,; 
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lI.feJezet  

/ 1878 - 1905 /  

~ 

As 1877. fvi II.  népiskolai tanterv Ge értékelése  

1877-ben,  közel tit •eztendóvel az alepttSrvdny meghozatala  

atdn, 

 

aj népiokolai tanterv látott napvila,gpt4 -Anyagában aim  ho-  

tott sok ujat, de ekelleaébest awríál inkább. Ez a tanterv nem a  

fdláaken utjára bocsátott  első teaterv  * elQezó ndlktili hangulatát  

áraszt ja. Sorai ktiraül as eredményét eaémbavevó  gazda  hangja 
 ~--  

' osenctal ki. IhgéllApitjd az eredm6nyeket, falmóri a hiányosságo-

kat, 	diosdró stave a j61 aolgosedkhoz, felelóeedgre meri von-  
ni az eredménytelenséget okosdkat, d o utaeitá®okat ad  a jt3vlSre  

vonatkozálag. Minderre feljogositják az elárt eredmények Ale  .  ss 
tiszintéxi !'eltdrt hiányosságok. A magyar taniígy első,  legnehezebb  

szakasza lezárult,  As kezdetlt vette ,  a második,  •a tiSbbvt igdró,  

melynek leghivebb munkál.ól' aa eddig is lelkesen, öaieláldoada-n  

dolepsaA tsnitdk, tgadrok, akiknek munkájára dpiil at egé,ez ma-

gyar tanagy kQrez•rii mA gvald si táe a.  

1877. Julius h3-{n 10998. szám alatt irta alá Ylaasioe Gyu-

la  vallás- i•  közoktatásUgyi mini sster as ut j ndpiskola.i tan-  
tervet, mely szerint az iaagtlb iskola taitárgyei a ki3vetkez4Skt  

Olvasás 	 . 

Irás  

:iaÁ,rtan , mértan  

Ttir '. ér.elea  
Polgári jogok és kitteleségek  

Uasdaadgi ismeretek  
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Olre,ed s  s 	As ismétlő  o e z tály  okban az olvaeda tenni  tzt-  
sAt as 'lemeretek kibdvité eére rezolgrileS tantArgyak ol:v:a«-  
tEatAsával kell összefoglalni. Midőn oxen. osztályokban  

tanuló gyermekek  sz~ >.ff;Ara irt olvo.edkónyrbe1 0 felvett  
olvasmAnyt Artelmessn és kellően hangsulyozva elolvas -  
stik, a tanit6 velitk azoknak nemcsak tar r olmá.t be ..f=lte-  

ti el, honem a tartalom eares r(i  ,xleteire nézve  lc 	n  

kérdőseket kiterjeszti  s.s: 	4vek ben eserse tt isme- 

reteik  telel.evenitfis4ree is. - Midőn igy a lanitvAnyok  

ismereteit bdrriti ée llantiás> í t jn, kiváld gondot  stordit  

e_r;, szprsmind a nyelvtani Fyakorlritok isoeftá.f5sére i.e.  

Wag A fennebbi években tsn .itott fogalmazAsi és íieyirati  

gyakorlatokat kt;il :Sntfeezn hdsi dolgozatok kéezittet: 4vel  
~ 

i samé tli .  

Olykor  eldfeasi as  ealéke si r gja-  

xor:tá3r+rs; az előbbi években te.nitoltt költeményeket i•  

ealoeazr;:lés-eekwt, t3  amok ílbeea+óltet6s6t gyentkcroltatja.  

:::4:Mtana 	As ismétlő oeate4lyokbsn a szdnretée addle tta-  

nitott oiraclenffile fajtdi iemételteetne►ka tci#ltinöeen as  ,  

V-VI. osztely ea;rirAra kéesitett példatári feladatok  

megrin és otthoni' kidolEoztatd.adra1 gyea/itoroitattnak. 	A  

szemtan tati': trísF'ns,k királólag a ktS6aat estikeigeire tar-

toad  részeit kell oz osztAl.yokben évről-évre eleve ►na:i,  

no  s hat elfin  éven At szerzett ieimesreeteeket esek gyakos+-  
idea mellett  kell  bevitetni.  
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levesetesens  

•.  Meg  kell aé,g t:witoni az u.n. leincesabályt, s ennek  

folytán  

b. togiaisa'r kell adni a kamatok. kanatairdl, én gyako—  

rolni kell esek kies.áre3itásít as abbot  késsitett ka—  

¢r.tatorsi táei szorzótábla oegite4gairria.  

o. 	zek folytén Mb vonalaiban  ismertetni kell: e tn—  

ka.rékpénztArr kat, az élet, tüz. és jégkérbi2totait6  

intézeteket. — Azonban ezekbe  mélyebben boc;sá.tko7ni  

nev., ez:.tkeége,a.  

d. Gyakorolni kell  as easier('  eeisvi.tsli, ssá®tani  

fele.dvényok kidolgoztatAe ával éppen  ur-,y,  , t:+int rrzr+m—  

vi  teli mintsiic k4 ssitteté névpel.  

Mértant  ?!z V. 40 VI. osztályban tanult h.cirtani iraaN0re-  

tek iaaitlése mellett i:j3lcrwteiket klegés$itík a körről  

legestiksigeeebb tudnivealfikkal; a kör tertilete, a :henger  

is általában a gömkröly:í talfaku testek  teriméjinek kiezá-  
,  

mitEis:Svals  terek  is  tentek tilmárdeének gyakorldedYal  

és rajzolásával. 	 .  

FöldraJ$s  As ismétlő oezti yokban a  főldrajsi, kEilönö-  

Der ► aí történelmi t-u:itás ismétlő is; irib6vit6 tanitctertra  

a  három orextAly 3zá:-ára eserkesatsrtt olvasókönyvnek e  

tHrgyrakra vonktícozó o1vr;aményai fognak  ~ zai¢~3ni. 

Polgári jogok é~  kö telesn6 ek ismeretes 	Az alk  ~ tm{ny,  

az sillam4lot g ar, ebben foglalt polgári jogok éra ktite—  

leseísek ianertetttsr4rea a tanuló kesébe egy külön fitzet—  

ice adatik, aYtelybdl a nemaeti alkotodnyról, a polgári ű- 
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gyík elintisieirs rendelt hatdaigokrdl is tarvinyesi-

kekról, továbbá az örökösödésről. a v4ltdjogrdl is  

csődtörvényekről stb. röviden tanulnak.  

Gazdasági és  kertfesetigv?sknrjaltoks 	!! gazdasági is  

kertészeti gyakorlatokat ri tsuaitei raz iskola xertPben  

az egész e;vben, ktillfnneen a t$vaurzi, nyári de őszi h$-  

napokban gya.korlE:at9l.ag mutogatja ; egyszersmind 	a  

III■ iY.oeztáiyon kezdve és sar, ismétlő iAkóláe gyerme-  

kekkel gya/korlatila;; Wcezteti, s igy arra tauQitja  • 
i 	 . 	. 

óke  t főleg, 	kell a ;.~ a•r.das:-Sg de kertiasei  

e,g:;ea qgát mivelni.  

'remit  nevez(,: te gen s  

a. A fad mivesl;eéről, a gazdameigi ntiviayek .termeezté -  

eéről in a p;zdszzági állatok tenyíastieiről.  

h. A kertészetből, a lányoknak kiilöA konyhakertészet- , 

r81, a fiuknak a gyi.iat3loe, a gasdaadgi !ék  és az  

eperfa  tenyéeEztisdről.  

c. A  sa616mdvelistról, borkesele4erál.  

d. A fselyrr,t{.:szetrdl is zéMezetrfil..  

e. A  hAztartAeról, kiváltképpen a lányoknak.  

f. Gya.rkoxlati türiitáea közben minden alkalorsá.°~nl al-

kalmazza ei természetrajzi, a természet-' és vesgyta -  

ni ismereteket.  

g. A Yx.ASz té.lybar. és az ismétlő iskolában a gazdasá-

gi is kertészeti ~,r.ya.korlatokból szerzett  ismereteket  

elméletileg is res'Id.be3e3zí3deti tanitvány3ival.  

Olyan vidékeken, hol inkább il,a.rrzal, mint  mezei C.as%-  

kiálkodádeal fo6iu1koznAk, 	fektetendő as i- 
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par teniiáedra. 

Ahol weak lehet, a vick k eprint a hdaliper egy-kit 
dgdt is gyekozlni kell. 

Éneklést  A mindennapi iskolsaban tanultak isn3t1ése mellett 

gyaltoroltatnak az e gyes és többszcSlamu éneklésben. 

hrijzo1áe:  Iparkodó és Lelkes twiitók az ismétlő osztetlyok 

növendékeit a rajzol4:sban is gyakorolják, - h4zi és 

hallgatólagos u unké.kat 1egald,bb  adnak  fel nekik. 

iegVtte ; A ttipoktattisi törvény  elemi nipiskolákról 87.616 

réeaben a leánynövendékek r6erére nes lévén a tsntdr- 

gyak kiilös sagnevezve, következik, hogy  az 55.§-ban 

jelöli tantdrgyak a leftnynlivendékeknek is mind tanitan- 

dó.k. 

a. A lednyoknak a polz :liri jogok ets kiitelesaépkről ki- 

jelNlt tanulnivalók a lehető legnagyobb Altaldnoeedg- 

ban taní tandó k. 

b. A  kerté s:te3 tból e gRzd asAgi gyakorlatokból ICttlll3nt3®en i 

a konyhakertészetet, kender- , len- de dohányaiveléet 

is a selyemtenyésztést kell tanitani. 

c. 

 

A  kihagyott  vagy öPese!.c bbvont tantárg;r ak helyett míncie- 

niitt a n{i kézirr•unkdbnn kall a lea4nyoke,t gyakorolni. 



:fiz ismétlő iskola ónterve  

Wien: 5 6ra 

Nyáron: 2 óra. 

A  tanterv ujbóli kiadását, mely esöve ; dbPn kb. ugyanas, mint 

as 1869—ben kiadott tantervé, as dllaaí feliigyyeleti szervek el— 

aaraeztaló Mantissa  tette szükeégeeeé, mely szerint  az 1868.4vi 

ZtxYIII. tc. drtelmében kiadott tanterv rendalkezóeeit nem hajtot-

ták v66re. A•it:3eszteri rendeletek vígreRhajtr;:aa4t az iek414k tiibb— 

aé fxé t :?:e zóben tartó egyhási. hatóedgok asabotdl ták. Negállapi tott 

do Alt:.,ltizxosan dszlelt -tíny volt OreEAt;:ezcrte, hogy a törvény vi— 

le'igoe ktiveatelE4se r:ll.endre az egyhdsak a hato®ztályR *lomi iekolék 

helyett n6eyoeztaólyoes iAkolákat trz-rtt3naak fenn, de a nigy oeitlRly 

•  aaya►ggdba seutoltan tenittatjic eok helyen  az as*augyie iul.torhelt 

tabitdval a hat oesté3y anyagit. As e1eeli n6piakoldra vonatkozó 

rendeletek v`gre née hw j t:.t:a6it ttlbbeieben az n. római  .  ketolikue 

aobila cselekedte 	telteheteen a. 1egnr~g,vohb tndatoealggal —4 

aoly kezében tartotta az oresdg földbirtokainak jelentős réileit 

de rindelkesett as oktatás ügyet esolgálni hivatott Rla,pi tvrónyok ' 

tulnyomó többeóge felett, de 1948—ban történelai érdemeire hivat-

kozva  tiltakozott as iskolák állaxmositá.ea ellen. 

A  né noktza.ta4,e esabotaó l{ sdunak, 	ha toesta3.lyu pépi a3r ole és a ve- 

la szervesen összefüggő Y,a4r. omé vfo lya!mu i sa t1F i skolévail kap-

csolatban tapasztalható anulaaztdeok s*gdöbbentő róreteit lemér— 

het jttk abból a nagyon kem4ny haw", as ,egyhrtzakkal igen ritkán 

tapasztalható felhiváe hangjából le,  melyet  a  tanterv bevesetó re4 — 

e+ze közöl. 	 . 

A bevezető ráe:s aitne is rideg de ellentmondást nem titre: 

46 
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Szükséges tudnivalók:  

Tapasstaltatvén, hogy  as cleat népiskolák rendeaerdt ái 

tantervét a törvény és ez annak alapján kiadott.ainisste-

ri rendeletek ellenére srég mindig nem hajtott'k vigrc, 

edt még moat is találtatnak olyan iskolák, melyekbe a 
törvény vil 'os k;veteléee ellenére négy oezt4lyu, ills-

tale g tanfolyama i sk o láka t tartanak, a törvényben a 

hat osztályu mindennapi elemi iskolára kiszabott tan-

tárgyakat négy év alai% akarják az elemi iskolai tani-

tékra er6szakolui, - felhivom / a Cimet/, hogy ható-

sAga alatt alló mindennemű elemi és polgári iskolában a 

népoktátdsi törvényen alapuló rendeleteimet a legnagyobb 

ezigorral'hajtsa végre. 

I. Az elemi népiskolákban a népoktatási törv6ny 48.§-a 

szerint elrendelt két tanfolyam kivétel riélkiil min en#tt 

felálli ttassék, meglegyen nevese tesen s 

1. A hat évig tartó mindennapi, ée 

2. a három gig ter'jedó ismótló iskolai oktettIe. 

&hea képemet ssigoruan ktiteleztescék minden iskolai ható- 
. 

aág: 	 • . 

a. Minden olyan iskolaköteles gyermeket, ki a híres  avagy 

négy évi elemi oktstás ut'n felsőbb tatintézetbe 

déri iskola, középtanoda/ nem lép, s ott legal'bb . 

két évig nerc tanul, hatéves kora betöltAsótlSl fogva 

12-éves kora betöltéséig a népoktatsisi törvény 4.§-a 

alatt megszabott büntetés alatt elemi népiskolába jsá-

ratni. 

b. A mindennapi elemi iskolás ,gyermeket az ujonnan ki- 



48  

ado41 tantervben hat évi tanfolyamra kissabott tanulni- 

valókra, 6 év elforgása alatt tanittstni meg.  

c. A hat évi elesni lekolaí tanfolyamon bc véglett s H 12  

évas kort bett$ltdtt gyermekeket, he  felsőbb tarintcCzet- 

be nen járnak, 	i smé  t 	i ekolá ba jd- 

ratni és as ieamétlő iskola három évi tanfolyaaéra ki- 

szabott tentérgyakat nekik három évig tenittatni.  

3. Szigora felelőeság elé veendő kivitel nélkiil elad az olyan  

iskolai hatáedgok, mind a$ oly tanitók, avagy taniad, kik  

as elemi népiskola hat osztálya ezAmAira kiszabott tanulni-

valókat, sajnosan tapasstalt addon, négy évi tanfolyam ura  
áeesessoritani aerdsslik.  

Az 1877-ben kiadott uj népiskolai tanterv anyaga az 1869-ben  

Kiadott elsó tantervhes viszonyítva osupdn lényegtelen v'l.tosén.-o-

kat ssenvedett. A 21678. ess. 1877. augusstus 264én kelt minisz-

teri rendelet IY.rénzében erre igy utals "A nópiskoldk tantervén  

/ kelt 1869.ssept.l5./ mint wptelynek mind irálya, mind menete s-

géssen helyes, lényegében alig tőrtint vAltosde..."  

As iea'tld iskola 1869. évi tantervi anyagát pedig sngyszólvdn  

szdeserint  ~ne ~,irétll. 

Sserkezetében asonbin jelentós váltosAet holott as, bogy eld-

esdk6nt 'ssagyaraizd jegyzet jelent meg, mely egyrészt  •  tertalmasta a  

fentiekben ki$zd1t zordhangu utasit6et a törvény végrehajtáed.ra vo-

netkozdla ;, mderdazt felhivdet intés mind a hatdostgokhos, mind a  

tanitdkhoz, rogy as elesi népiskolában a fő eulyt as anyanyelvi  

oktatásra vesséks "éhre nézve ktilönösen hasanáijatk tel a bessid  

d a értelem  gyakorlatokat, valamint as olvaedktfnyvben foglalt 01-

vasmMnyok és mondatok értelmi taglaldadt." ltsek as utasé téaok  
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az igctétló iskolékra le vonatkostek, mint a népiekola eseawen., be*  

fe jezlí részére.  

Az 	‚n:y anyelvi " oktataison termdeseteee7n a magyar nyelvet  

értették. i,;zrPl vette kesd•tit az a szerenc3sétlen követkeaaMinyek-  

lsel járó magyarosiiáaa ,:.,e o/4l6ei16es as iskolákon keresstítl,' asly  

egyrrSszt ellentétben állt Satvöamet a felvildgoso9t4e eselleos4b41  

fakadó liberdlíe neuiaetieégi politikdjdval, melynek  alapelve a  

ssayys✓r éllasanyelv jogainak ópedgben tartáea mellett a méltányos-  

egg is jóindulat a nem magyar ajkuak anyanyelvti töreicvéeei irAnt.  

iliiitüssóbölni, ami edrtó, •lkertilni Mindent,  ami igsseégtalan"-  

oondotta &Stvös. "'.Aeósst elvezetett Bdnffy de ?isza, eróssakos  
ataglaroeiittei rendelkesl4sei slappin g  melyeket az egyeigee de oszt-

natation magya.-r politikai  nemzet  elve alepjén adtak ki, a h!-I-  

zai nemzetisigek minden Aron való elesakadisi törekvdeeinek i#1-  

landó erdeődésdhss, as io,perialista célokért inditott hdboru el-  

v  e a r, té ee utdn pedig a nease ti ségl ak ta területek elssakkddeÁi ~aoz.  

Földrajzi de termie$ettani íeaeretek kösléaénil, írja .töb-

bek k3zt a teaterv. utaeitdea, kövessék a ezá szoros drteLadben  

vett ezemláleti oktstdet, e kerül3ík as • tdrFn goebamddra ter-

matt roses kc4ziktinVvek betanultatdedt. f].t ~ 1AöLin a tam,lmÁnyok  

taarlitc.nAra n4r.ve a gyermek kes4be könyvet c:rat;k akkor 04enak,mi—  

ddn a tt3.rczakat zöldabroszról, vagy kieérlet tatjlis agóezen meg- 

értették.  

Asssl, hogy as 1877. iii tanterv elcSesavdbsn aiír addssorta-  
ni utasitést is ad as suss  tárgyakra vonatkosdan, helyes ird-  

nyu törekvde keladódött  el.. 
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. 	 ~ 

Bel zvt.ké a sze eal tsan ~•ai osztatla~t ve '`~e8 elemi és i s r~6tlá 

l~kol{~~.rál 1f1L-bpl  

°:z el6rc6kben az 1E377-es u j tanterv kiraai4edr ~~ak legfőbb frido►-  

kak i'nt azt  ismertettem, hogy as alaptörvény Altai  vilA,goaan elő-

irt követelményeknek, neveseteeen : a hatévfolyarstu népiskolának  

te a vele  szervesen öserset'tiggó t:dromévfolyamu isaétlő iekoldnak  

felaillitdea tekintetében az iskola szerveaéaére én fer:ntartdadra  

itt3tfleesr►ett egy2adsi dm községi  hatcSaé.gok netoa tettek  eleget.  

Az  alAbbia.kban -a fenné.116  helyzet  jellesséseként 	a lee- 

',  gsa! környéki 170000 holdon elteri#1tS tanyavil>#gban seg16eli,  irde- 

ben rögsitett helyzetet tdrgyalobe..  

1892-ben. Va<irnasy Lajos esegedi ktinyvnyomdá jéban napvildgot  

:l dtott  egy),  40-oldalas fiiseteosice, melynek cimlapján: A  szegedi  

tanyai  osztatlan,  vegyes ,  elesia`ss i~ tiő népiskbla<ik tanitda .ter-

ve 	olvashatd. A lttsetnek t:,eveesető ját e ktivetkeső sorok  

sár jsik be:  

"Essen  ta:n1 tése  terv,  mely as alsó-..  is felsőtanyai tani  tb-  ,  

testületek megé►llapi té.ps.i satririt am I +7,razgatc5 hozzí.-  
~ 

jár üléa:Ával Rős•8 iféro ly feladgaAygonyai tan i ttS hc-  

tal dllittartott beam',  egyeiere csak  ideiglenes a-  

lapterv, melynek  keretében a tnntea3tületi tagok €4l-

tnl a legközelebbi tanév folyaméban gyil  j  tenctd tapasz-

talatok éltaal kibdvitett, ha kell helyesbitett és  
teljes egfsssé  '  sserkeestett végleges taryi t4ster3ret  

fog a. tanyai ta:itestiilet a tautly  végin a tanhatóedg-  
n©k beterjeszteni." 

 

Tizenöt  évvel as 1877. évi  tanterv ki  addea utdn, a tanterv e-  

16szRvé.baan kildtáeba haelyzett nzivo.ru feelelősségreevc3ném ellenére  
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a azegeAi imalydkob a népiskola hat óvtolyarruf►t 3 ivfolyambsn 5 hő-

napos idEitartasmal, - az. ismétlő iskola három évfolyamát ugyan-  

csak 5, hónapon  időtartammal: "Két raj"-ban old jdk meaS Indoka  

"Többet nem Wivetelni, mint a mennyit viszonyaink mellett  rondos  

kiirdlmblyek mellett  raegtaniteni lehet." "Hendee ", tehát rr.tllan-

dósult kbritl:riények voltak asok az .elsroQortt6 éllepotok, melyek a  

való helysetet j61 esegedi tanyai tanitósaígo3 as alaptiír-  

vefny ilyen eelnyomoritdeára kCnyasel itettesk. .A telklóeeég azonban  
~ 

non óket, hanem a törtánelmi liagyarorezdg akkori - urait  te3rheli,a-  

kik kul.turf ölcínyrnl ezavaltak, közben a dolgozó marar n6pt81 a  

legelemibb miivelődási lehetóságet is megvonták.  

Az "ideiglenes" eleni  iskolai tariitFíBterv a tantArgysk a-

nyagát, có l jt'it, móde7eró t az 3377. óvi tanterv alap jén ktlsli ki-  

vonaton i'brcadbate.  

As i smé t11f i skols anyagót az alábbi havi riesleste'ze=a?rben csu-  

pf.n. általánosságban adja nog,  a:nlromorueadgog  helyzet által  megkö-

vetelt azük keretbe  szoritva. Céls a nipiskolában tanultak isAít-  

lése, rendszer°exóse, esetleg kie,.;ér3zít4ee.  . 

kóciezertani utmutatiAai primitivek, edt zavarosak.  

As Is.r.é t1ó i ekola tant4reyer i s 	ir4e, olvasás, eeim tae► ,  

földrajz, egószségtran, tr;rtGnelem, terwiesetra.jz, ter-  
miesettan.  

Havi r4 :-: a,le  te $á a:  

Október ós november.  

Irás-olvasá.e:  /havi 4-5 fál óre. /  
Az iRreétlá.  osztály első  eín második ,osoportjae egyendó o1va= 
ehkiinyvet használ.  
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Irdn: Mind a két osoliprt hetenként tél cSrrin At R  eze4pirAn-  

ból ela.-ajAtitott tigyeeségtik teri.ntar4dea rrd,gett n  t ~rkit~S' 

eawcélyes vezénylésével útenyesés selittt irnak.  

C1vasist As értelmes is 2tangeulyos olva ►eds mellett a tó  

oil: as ólr►asm!lnyokban előfordultak  szerint rendezni  s a  

tanulők dltal könnyen éitltíthatd, kikere'kitett sgéeesé  fo~- 

lalni 

 

doses a történelmet is slkotruánxtant a földrajzzal  

kapcsolatban, a terméez$trn jzot, a termésiettr?nt és apdaar-  

ségtanti amely  alkalkakkor kémleld kérdések Alta3  ,  éber  

ismétlésben tartana6 mindaeon tananyag, mely w kösmapi is-

kola  tlI.oeattAlyénaEk a., illetve b. csoportjaival u-  

gyanazon hónapban térgysltatott.  

AZ Iemétl¢ iekola ao  és b. csoportja minden í3rdn kti%nn-  

kültfn o].vaeadnyt tdrgyal. Míg as a. csoport caves,  addig  

a b. csoport az olvee6ktlnyvbdl hallgat6lagosao -  epet-  . 

let; az a.ceoportok teleletet nem nyert kérdésekre telftive  

részt vesz, majd pedig a b.  csoport olvas,  6z a .  

csoport figyelése mellett 	- igy tdrgyaljAlr a k8ve*tkezd  

o lvasmAnyoka.t.  

Ezeken 	pedig igen ajén].aitos minden vasdrnap a tani- 

tie  után is erkölcsneezeaitó olvwamdnyokat felolvasni éa a  

tanuldkkar telolvnstsatni .  

g24rntat►t Havonként 4-5  fél drift.  

a.esoport a tizedes rendear.er teljes  kitejtelse utAn a sz.rt-  

mok kimon8  tatdia  a legmagasabb körben.  

A ttSbbnevii arArRok öseseaddea.  

b. csoporti A tizedes tiirtek összeaddedt ismétli, gyakorla-  

ti p4 1 dék kinzdaitliedTal. 	, 

Mindkét csoport Wzi feladvftnyokat dolt;:oz ki.  
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, F4AdraiEs  Aais si tAY1, Történet és élkotmánurtari,, Texmé- 

ésetraii, Termé0aettan anyagdt as olvasókönyvben lévő 

azonos  tdrgyu olvaeményok tdrg;,-aZáeándl kell ismétoltrs ta- 

nulai, tanitani, östssefoglalni és esetleg kiegét,isiteni. 

Decemb e r 	114  

Xstg4 t16 osztály  havi 4-5 elő jegysett órán. 
Iri# e  s  mind a két csoport i61 6ria At Utsnyiráet v6gez. 

Olvsaáas  A  köznapos  IIi.osztdlyban  ezen hónapon végzett 

tananyagot a következő olvasuaányokon átismétlik,: 

a.csoports 

b. onoport s 	 " 

Szám ta3n  s 

Isujé tlő o+aztál.y  havi 4-5 fél órán 

a.osoports többaevnssdemok kivonása. 

b.osoports a tisedeetörtek kivonása az életből vett 

gyakorlati: példák kissdoitfisával.  

Mindkét  csoport hdsifeladtitokat ke4ssit. 

Földra3s,, ggiessigtan, Történet és A].kotmdity tan, Tera4- 

eze tra j$, Terséesettan, Gasdaságtan anyagdt as olvasó- 

ktSnyvben lévő azonos tárgyu olvasmányok tdrgyeldsával ie- 

atlik ét. 

Január 	h6  

I_a„ca'tlő oeatdlg havi 4-5 fél órán. 

;rée — Olvaa4p 	oly módon, mint ars .1 826 hónapoknál 

mag volt irva - tárgyaltatnak.  a.csoport ..... 	4P  

b. osoport ..... 
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Ss3ÁA ~®tan,  

Ir:mF:t41.4 ooztftly havi 4-5 fél órAn  

a.ceoport: a többnevii számok t,zorzdea n., áletbtt1 vett  

pt!ld.ák kiszsimoldssival.  

b.csóport: a tizedestártek sforzgsa, as életből vett  

példék kiezdaao3Aedval.  

Mindkét osoport Mai feladatokat dolgos ki.  

~t3ldra~ s,  l:géezségtan, Történet és Alkoteánytars, `.Cerspé-  
ssetrajs, Természettan, Gias;daedgtan gnyaedt as olvasd-

könyvben lévő azonos tdrgyu olvaamtnyok té,rgyláedval i s-  

métlik dt.  

FettruQr h6  

Iesr.:E t117 oeztdly 	havi 4-5 fél árun.  

7raris-C?lvxsde 	oly módon, mint az eleá hdnapndl meg  

volt irva.  

TArgy ai  tatnak a  s 
a.ue,oports 	 

b. csoports , 	  r 

11astYar  nyelvtani 	a. óss b. csoport együtt hásd feloda-  

tUktat kt;zit, mint az elásó h6napokban a kt5s3naDoe III.  

osztályosok d►lttai ezen henapbF,ra tanult nyelvtani anyag  

körébe vágó szavak kiiratdedn gyakorolja a  nyelvtani  

s r a, bdTyokots alapuld heilr esiri e t.  

b.caoports as egysserü lP.Vélirtte•  

Sirkltaan: , 

t+ t3.d oezttily 	havonkdnt eltS jegifzPtt 4-5 fél 6r4n.  

a.caoports a többnevfi  számokoe$tásc az dl.etb81 vett  

példák kiazdsol6.rsdva1.  
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b.oeoport: a tizoáentrirtek ossrteiva as életbál vett pdidtík  

ki aselmoláeáv  al. 	 . 

Mindkét oeoport taS.zi feladatokat dolgos  ki. 

Marais,  ItAéaeeéitte:n,  Stir. ténet és Alkotme4nytfnn, Termr4esiret-  

ra jz, Termé ezettan, Gasrtsi3edgtan anyagit a s olvaedkönyvben  

lévő asonos tdrgyu olvsaeminyok tdrgyr+aldedval i esmé tli  k At.  

b d  

Aem4t,16 -,oestdlY 	havi 4--5 előjegyzett tál őrén.  

,Irde-glfaeéie  oly módon,  mint  az eleó hónapnál nos 	volt  

irva  . 

Tdrgyal  ja:  

a. osoport  t 	 

b. seaport: . . 	. . .  ~ 

1taav ar n.velltan s  togalmasAeten: ,  mint as elősó hónapokban.  

gaAm tan:  

Ie°^4t16 osztdly havi 4-5 e14 jAgyiett 	órdn.  

a. csoport: töbtxnevii esdmok oestdea as életből vett pálddk  

ki a swfai té edval.  

b. oeoportt kamateadmolde, as áletblil vett példAk kiesd®i-  

tdaával. 	 ' 

ll,ndkát oeoport bdci feladatokat  dolma  ki.   

Tört 4ne  t 4n AlicotmAnyten, Tsraéeset-  

rajz, Terméesettan, GfasdasAgtan enysgdt as olvaeókönyvben  

lévő azonoe tdrgy►u olvanmAnyok Urgyaláeetval iemétlik dt.  

;4Drilis 	4 I  ladl u e hó  

IenétlA oestdly  havi 4-5 elbjeg;ysett tél drAn.  

Irde-O,ll►esie  oly módon, mint as eleR hcSnaprutl met volt ir-  

vs. 	 . 
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a. cscpnrts 	 

b. csoport* 	 

Magyar  nyelvtan  havi 4-5 fél ártin. 

Az c;;dsx f;ven A t tanult anyagot fokozntoeasi Atieedllit. 

	 havi 4-5 el6 jegrsstt fől órdn. 

a.csoports rsgyss p£idt4kngt a töbgnevíII sz4mokkal. 

b. csoport: vsgyes példAkat a ti$edeett3rtek'rcel és kamat- 

e aAmo l A e . 

Földra3z,  ,iv,4szsép,tari,  Törtónet ds A1kot®dn:itan, Természet- 

ra  j  z, '^rlrmti szsttan, Qaadasdgtan anyR,,eit as olvasdkönyvben 

166 azonos iétEgrQ OlTa;sOln,yok té.raslásd.val isinótlik ft. 
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A$  általános 7ellegti iskolák differenciálindre veld rale  tnrek-

vé s ek 

irA4i0Si'AN0NOOJ T,a4$  

Az 1877. óvi tantervben nyomát sem látjuk az dltaldaoe irá-

nyu iemét16 iskolák szakiraínyu ditferenciálddáesnak. Pedig, ha 

kezdetleges formában is, és  csak  egyes helyeken, a gyakorlatban 

mAr folyt némi ipnroktatds. A kiegyezős kbvetkeztében a német 

és az oe<;trdk tőke be raalása Magyar -orr .ágra ma: á kezdőddtt, é© a 

tőke a termelés na ryíizemi gyakorlatának kiépitését hatalmas ü-

temben kezdte el. Szükségsserüen ktivetkezik mindebből, hogy a 

uzaCet:;berex utánpdtláednak alapját tevő iparostanonc-oktatás 

6rd4se - a tátcések érdekében - a gyakorlati kivitelezés te-

rén .less volt meghagyható embrionális állapotában, és az erről 

való intéz 6 yes gondoskodás 8iirget6 kirdéee' vált. Más aalapely-

b61 kiindulva harci kérdéssé tette a tanoncoktatás szinvonalá-

nak emelését a kiegyezés után megteremtődő nunkásosztály,miutdu 

sserveződéoe is  elindult, az Általános Munkás ügylet 	/Állt 

1868/ 	megala kulr1snval prof rw ot is adott. Prograajtben s'r 
ott szerepelt a szakmunkásképzés ala pját tevő ta noncoktaatdsrÓl 

vald intísainyeu gondoskod r s ktivstelóse is. 

A tanoncoktatás ars 1868. évi áIXPIII.to. rendelkezése sae-

rint az Ismétlő iskolában folyik / 67.$/, - bfir gyökerei mess.. 
szebbre nyulasak vissza, a XVIII.erdsasben elinduld polgirosodds 

icie j4re. :.1s6 embrionális forsá ját as 1770-begyi Mária Waists 

által Budán alapitott elsó Yirdlyi kajziskola jelentette.Joly-

ta.thdott az I. riatio nemzeti rajziskolák felállitás4r61 szóld 

rendelkeséeével. 	II.Jdzsef az ipisrrfejlesztós árde 1:4hen ssfge- 
4 



man  kt3telesóvé tette a tanonook részére á, vasárnapi rejziskolák 

látogatdadt. 

A II. Ratio tová.bb  as 	egy lé,?éseel, eKimortd.ja , hogy 	a 

rajsiaakoldk•t nazi  1 togat6 inas nem szabaditható fel. Az 1842-43. 

orazággyülée ktf$oktatdstlpi bizottsága vér javaslatot  less a va- 

sérnapi isu.E4t16 iskolák iparostanulók oktatéedra való felhasax>álá- 

aira..iszen as országgyí,ilégen érdemlegesen nest is trirgyailt Jaime-

latnak az al Rp jé.n jelenik  Meg as  első tanorxi skolai szervezeti s:a- 

btílyzmt, melynek alap jdn Pesten 1845-ben Meg is indul a vasrírna- 

pí /ieaétl6/ iskola keretében a tanonooktatáes, melynek fő 

cől jra az iráetudatlan ipí:roetanulók aegtanitáss irni éa olvnsrii. 

A  provizóriumi idők bécsi tanügyi hatóságai vsirosokban elr•srn- 

delik az  iparostanoncok oktnté.flf t a vasárnapi ismétlő ke-

retében,  két órát általános elméleti  tárgyak oktatására, két . árát 

ra.jzoktatésra kell for.<<it , ini, - mondja • rendelkeiIs. 

A kaptalista fejlődés azonban eg,yrit nagyobb igírttytel lép fel 

a trznonooktatésnak az é,.talé►nos irfnyu ismétlő iskola keretéből 

való kisznkítAsa, az ifné116 t.onoriciskola fe1ti11itr5ea érdekóben, 

mely egyadiil tudriéi megvalásitani az elengedhetetlenül eaiiks gee 

ezakmur.káwkéizé st. 

A tanitóeág köré ben nagy t! bora van az önálló tanoncoktatás 

me6teremtésénelt. ;ázaklap jainktaruci komoly, a való helyzetet teltt[- 
ró tényanyagot kőst4lnek cikkiróink, melyben efyWréspt az á.1ta/101- 

nos irányu ismétlő iskolákban folyó iparos tanoncoktatás ered-

ménytelenségét állapit ják me g, mésre§szt a hazRi ipar fejleszté-

sének anpgát tevő korazerü szakmunkásképzés ezíikegeneígét iga- 

zolják. A hazai ipar fejles:, tf{sének utját a kiilföidível ssNa`ben 

a következőkben látjéks 



" Legsikeresebb eljérás lenne gw dr ellenében g,ydrat  illiiani... 

,  
hanea  ehhez temérdek pins kell; ső  t f3s: sem  elég. Temérdek 'mks.  

kipsaett munk€ie kell, mert a  aérakben is • jd mauik4e a  gépek  

lelke. 'E 'eahdt i.assét aeaic ott vagyunk, ho gy as ip,roktatást kell  

4selrYiink és népesexUsitenitnk, kiilt3nben nos  versenyezhet  Waled-

iparunk 

 

i porunk a külf;ildi  késmiiíperrs7.. ...• t* 

Bane ami as dktatdst illeti, ehhest Saud  kell, ezt kU1-  

.'  földről biaszeres4i egy-két helyre lehet, de eser meg eser hely-  

ség ss.}.mdra nem. As oktatésban tehát végre is a nciptanítbk-  

nsk kell a t6 tényesőknek lenni t" .. irja többek köztf#t. l~tbi-  

riy i 

 

Lajos l876-bi‚dt  s Iparuxr.k jövője a néptani tők kezében oisa  

cikkében. / NL. 1876.évf.381.p./  

A kultuezkor; 4avzat i® hath Z6e sr , ~,iteOget ee3 ebben as idó-  

ben a hasai tae ►onooktatáis kor•serübbé t4tele érdekében. Ilyen  

i rdxyu tapaeztalatszerués érdekében többeket tanulmAnyatra kti.ltl  

ki a fejlettebb iparral rendelkező orszégokba, eleiőeorbar.n 114-  

ertetoresaágba. Reek  kifsttil dr.Nágel Resső főtanitb könyvet le  ir,  

melyben kösli as iparoktatás ter(iletén ssersett 	tA-  

paeztsl.+tait. fiegá! lepitja, hogy iámetoree+áa ktilönböz6 dllamai-  

ban is a teaveibbképsó 	iskolákban folyik as ir,€aroktatds•  

Mir bevezetőjében felr,ivjPs azonban tigyelsstinke t: "Jó1 mpg  kell  

kiilönbtSstetni as eiltailt.'moa 	toa►ébbiCépző iskolákat as iX~aros  

tovdbbképsó /i ezsá tlő,/ i . akold4kttS1. As előbbiek .  a népiskola sser-  

vesert6nek egyik tagjdt•k:épesrrén oly céllal dllittatnak, bogy  a-  

son ismeretek ée tigyességek, melyeket a  né!aiekoltiban nyertek a  

niivendékék, esgildr.ditta,ssainak, de  bővitteesének, miközben  aeon-

ban ktiltSn ssakra nom oktatja."  

It  
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Ailneroi toYábbkónitg ./igimétlV 	 asonben a natal  

..kéaativ6sek szabad óráik alatt oly müvel8étéet kapnak,  mely  külön  

iparágaiknak felel reng. Haladr itt az R1ta.lR.nos humanisztikus i-

rányt sem  hunyagol ják el, a t6s.xlyt mégis a gyakorlati irányta  

tektatik. 1tegixja, hogy ezen  iskolák látogatása nem  köte2sz6.Ki-  

erzreli még, hog3r az iparostanonooktatáe alapja a rajlMtsnitde,  

mely re  a német Allamok mindegyikében nA.g„r gondot forditanak. 11;m-

:girt  a raja,ok:tsataiera .mdr a népiskolában is kiiltinlegse figyelem,-  

mel vannak. kegfelc16 taxerg képzéséről eleve gondoskodnak és a  

rajzoktatáshoz szizkaéges tanesz ' bztiket tcltétlanii3 biz,toaitják.  

Bizonyára a hazai taleasa állapotok megváltoztatéisát célozza az  

a kiemelése is, hogy a német dllsioltban as ipa.roktatdEs sikerét  a 

fenti feWtelek biztosítása mellett egységes srervczée és veze-

tés biwtositja . /AI,.1878.6vt.11.sz. 223.p./  

•  Hagy .  a valciszintisége annak, hogy as első lökést az d1talánoe  

irányu ioaótló iskola és az iplr.ostanono-oktatást ktilönvé ►lassfi  

intézkedésekhez ezek és a hozzt hasonld németországi tapapstala-  

tok nd tdk. 1877-ben aAs 0 népiskolai  terv kiadá.s4val egyidőben,  

- mely továauraa is az éltal.dnos iskolai irányu iemétl6 iiricoidk  

aa. nyagtit adja -, a  10/23042 sz. rendeletétel 'a 1111 tanonc-  

iakolai szervesetet ad ki, mely oze.rint van:  

1. Kilt éviolya=  iparos tanonciskola 	melyet azonóag  

mH . elózc 	e1őké nzi ttS évfolya a  -. 

2. HAro~.~évtolyamu tanonctskola.  

Az ipariskolai bizottedg, mely  kidolgorta  az 	ipariskolai  

szakoktatás szervezetét, javasolja a I1.-III. évfolyamban az i-

pari ezakiosaereteknek me tele1R természettannak 2-2 órában, a  
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rajznak 3-3 árában, a közi ea"re  ti tárgyaknak 5•-5 ókdbeeaa 	ős  

t►aeaérna.p 1 óreibem a hittan fakaltf;tiv 	teeiniteteett. lhis seeaktár- 

gyai nem voltak esen sled iprarostanono iskolának, de kétségtelon  

tdnykelnt kell elkönyvelni, hogy  ax dltal'dnos irónyu ismétlő i,ee—  

` kolts,nak elsó szeakirányu differenei41ód4eee4t jelentette még akkor  

is, ha kevés esakteirgya 0-egyéb körülasényei miatt a gyakorlat—

:ban  továbbra is ieeitlő iskola jeileet maradt.  

AS  50.-es és 60—as évete:ben . a valdségban csak a vasárnapi is-

métlő iskoletkban ugy—ahogy folyó véroei tanonoiikolsi munka  , 

*Mint létjuir, toveibb fejlődik,  és 1868—tól kezdve xa XXXVIII. te.  

értea,lméboh e2kesdódik " á teitiOnoiskoldk sservezéeee. A valóság  

sonban as, hogy ebben az időben csak nevükben kűlönbösnek a  

népiskolai ismétlő oktatástól. 04l34k továbbra is AS  volt, bogy  

s tanulók hiányos elemi isxolai képzését folytaweedk, kiaegéssit—  

só. A  rajzoktate4:3r61, ipari eezealciemeretek oktatásáról, e` Zerin—  

á11ó teirgy i é s  elsemayi fel té tfJ  e k  hiányéban  csak as 1872. 01  

VII/.to.  értelmében lépett volna tovet bb, eeme ly mér ktilön 	!~a— 
non®iskolák 	inte3s74sdik, de a törvény vigrehajtési  

ateasi tet sa aem jelenik  mey, s i:;y termé e3ece te sen a me gval6 eulets  

késik. As 1877. évi 10/23042 sz. rendelettel  kiadott teaavonc—  

iskolei szervezet, ,amint a fentebbiekből kitttnik, — már koroly  

lépss volt a teljes megvalósulás fold, es azonban csak a kesdet  

volt, mslynex a végső betetósc#sát a kapitalista  fe jltictiea eetük—  

' ségeaertia►ia as általéno:e ir4nyn ismétlő iskola ée a tanonooktra—  

tie végleges e.iwéleusstáseiig vitt.  



62  

Az i  ir-rostanuló-képzéa  vtgl r1.gea kivedeea as Ismétlő  iskolából:  

1884.  11II1. to. , 

As  1877. évi eseptember hó 10-éa kelt 23/042.es. kors ►.t+en-  

delet volt as sled  ldpie, timely as dlta .ldnos irénrn ismétló ie-  

kolák alapvető diilereaeidl6diséhoz vesetett, mert megadta as  

ideiglenes ta-enciek.olai estrveaetet. A gyakorlati tapasztalat  

azonban azt niutaita, ho,y sem a  végreha .jtde utaeitde  nilkcil ty-  

jelent - a tanonoiskola áliitdedt e:ireridel6 1872.6vi YIII.to.-  

nek, ser;, az azt kdvetQ 1877.évi kormányrendeletnek nem volt kel.  

18 eredménye. A felekesetek, a vdrosi é® k6z840 hatdság©k igen  

huaódostak as ujabb terhet delent8 tautonoiekol+ik AlliUsattn: '  

A mesterek  pedig ttí  b b  nd gtilcben oly  irányban pró bA l tdk beyolydeol- -  

ni az iágyet, hogy a  varnapi iemétló iskolák aaradjenak as  i-  

nmroktutds esinhelyei és a tanonook hétktiznapi nnnkaiae jds ne  

a stíhkentee  as  iekolatba jár><zs ktf telesett,eáge.  

As ipar  fejlődésének fokozott d teme aa+©nban a esaksatnkdo-  

Upside szinvonalatnak in*émérg►eaembizto,ait4ed4  követelte  sego s  igy  

a VKM 1883. óv augusztus 3-4n kelt 26130 sz. rendeletdvel, aNe-

:'tyet a törvényhatóságok kdsigasgatdsi bizottrdgaihos intdmott,  

elrendelte a tanonciskolák lelállitéieát minden olyan ktfsedgbwn,  

ahol legaldbb 30 ipari tanuló találtatott.  Mien rendelet egyben  

+llkiildniti as  iparitanuló-otctatéet as ttltalé-noe irányu isndtlG  

i eko~lei oktatdstól=  

"liidáA a fennforgó tigy drdekdber ► mindeseket célrave-  

setánek taldltam, egyszersmind e*által elktl3.tSnözni  

kivdntam az iparos tanulók tanitáel mőd jét a né  pok-  

tatdsi törvényben r:egdllapitott ismétlő iskolai  tani-  

Astál.  ilyí .a.vtinva . ,1ó ugyanis, hoa ax 1868 •  évi  
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ZXIV22I. to. 50. S-dbon elrendelt i  srrié t1á iskolai ak ta-  

tár azok ezeiMra rendeltetett, kik hatévi tanfolaras-  

ban megszabott mindennapi elemni iskoldz{st befeivs-r  

ték és a köst'oPlsl,kozdaokrq utaltattaks holott 	ez  

iparoetaeulék,  kik ipari smmakpályíára 14pte1t az ide-  

tartozó ismereteiket a hatévi tanfolyam elemi  .i:okr~ la 

bevégzése stain  az 1872.óvi TIII.to. 42.1.a. pontja  

alá foglalt ips:risko3.dban esereshetik sag s kt1l,Aogy  

ott sN ressaék meg."  

A; YK1t rendelete  részletesen intézkedik a tovéóaiakban as  

ipa.rostanonciskola t3eezes szervezeti kérd4saról. A IZ. alatt  

Atfsfelt Hendtartéisi 8sabilyok 3. y-a azonban nég  megengedi  bi-

zonyos eeetekben az i  s.:é tlő i skolába vald Ardst. :6ri°61 igy  

intézkedik: "As iparorstanul,dknak as u.n, ismétl6 iskolsiba jt-  

rAirt soak  olyan vArosokbnn engedhetik  meg,  ahol asáaukra ads  
rendes iskola ninon.'" Es az  intézkedés ezimol a ressilis hely.  

stettels mely  még sokéig fennáll hafRánirbnfn.  

Maga az 1883. évi szervezet és  tanterv egészen 1924-ig  

volt érvényben. Asa 1E384. évi  XVII. to. tiizrényeere jti intéskedisei  

véglAae9en törvényessé teszik  ma iparoktatás és az iem4tló is-  

kolai oktretQs ezétvílasztÁsdt. Ka valóban Udyt3e hatlsn volt-as  

iparostanonc oktatás ssinV%nalAtla.k emelésére, de as  igazság  

kedvéért mg  kell említeni, .k_oa teljes végrehajtdsa sohaNs kö-  

,vetkezett be.  1896-ban pl. még mindig 31 olyan kbzes4get mutat  

kt a statisstika ~ milli nee tett eleget tano ~ioiekola felál2itd~- 

sára ir4ny uló ttSrvdny e s kiS te lese:e tt sr gdneit, de itt 26136 	ta  - 

noncnak még mindig  ismétlő ,iskolába  kellett jArfni. Ugya.,n.ezen  

statisztika szerint a gyériparban ea<1kal !:r:zott 15 4vné1 fiats- 
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labb nái alkalaasottsk köstil -tanonoilbola 	 2042 lrito- 

gatta. 5095 .  padig  nos  létogatta, az tsaát16 iekolágat t  

Ise a valódi kép * törvények següoznttatnsk, as  urslkodó ipa- 

ri ée mesógastlardgi tdkie.eli tigyelsmbe .vétetnek. t_refisén.y: sok. 

ezer fiatal aegtosstáee as Etltalénos és szakrnüveltedig aegsserze- 
. 

oét61. 
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Az élt aléno s 1 én u Ismétlő  i ekold e 	te  ens ének okai 

80-az években 

Az iparostanonoo]tatás kivélAsa as  ismétlő iskolai oktatds-

b61 nem  javított az ismétlő iskola helyzetén. A 80-as évek mi-

niszteri jelentése szerint az Ismétlő iskola iétogatottsdga 

60,58 db-os volt.  Ha  ennél a statisstikai adatnál figyelembe 

vesszük a korabeli cikkek adatalt, hangulatát, bisony meg kell 

dllapitani, hogy ez igen emépen kikerekitartt s a vrild helyzetet 

nem fedd a. dat. Pedig az alaptörvény gondoskodott a hintető 

szankciókról, • a miniszteri rendeletek alapján as állami és 

egyhA.si sservek is 

papiron "f ed tik" 

hajtásét siirgeth - 

szorgalseastdk a belskoldedet, legalríbb is 

- a beiskolsisssís végre-

tan.feltfgyelői, egyiséttmegyei körrendeleteket 

magukat. Leseket 

ss'tkUldték, de kevés foganatjuk volt. finnek alapvető oka • 

nip dltslános szegénységében keresendő. A szUl&k alig  

hogy gyermeklik felserdüljön, is napezémba küldhessék. As  Or  

086 gyerseknapszAm' . abban ez időben beletartosott a nagybirtok, 

a gyér kalkuldoiójdba. Beletartozott a csalédi esám'vetér3 kal-

k Jléci6 jéba is, sert a munke.r'lktili apa keresete helyett sok 

esetben az alighogy felserd;ilt 1O-14--éves cenlddtagok kraj-

crSroe napezéabére jelentette a mindennapi kenyeret. 

A hivatalos eljárások eridménya melyeket a tanitők jelen-

tése alapján az iskolassdk folytatott le, majdnem a semmivel 

volt egyenlő,  mart  az iskolaszék tagjai tulnyomdriezt a gyer-

meknapssémot igénybevevő, gyermekkora cselédet' felfogadd ku-

lékgar_ddk voltak, akik a  maguk  vagy hasonló vagyoni helysetben 

lévő zsirosparasstok, uradalmak érdekeit védve nos igen jutot-

tak tovább a btlntető azankciék kirovtsdban, mint a "tapintatos" 
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fi6 eláestetds Vagy • semmit sem  jelentó 50 krajcáros büntetds 

ki s zab'.taat,  hat'rosatba foglald.dnál. ♦ tlayoad többsdgben 

euvhdzi késen ldvd nípiskoldk tanítói felett ugyezólvdn korl4t-

lan ur volt a pióbdnoe elnök vezette zairos psrRezte gbdl álld 

"vAlaeztot1." iakolassók. Egekkel sz' bessdilni lehetett, de 

xtem volt aJénlatos, 'pert a beiskolásist vdgrehajtani akaró tsni-

t6 olyan hatalommal találta magit szemben, mely nem volt viloga- 

A6s esskózeiben,. s nem egy tanító keserves vesezdfuttat'sa oeanos-

ea3áréea volt eldttük elrettentd példakint. .\z igamság kedvé-

ért nem tagadtatjuk le, hogy a mindennapos iskelóztat'sért min- 

den akadély ellenére is  haroba asdlló tani tók, az i smé tld isko-

lai tanulók beiskolásásdval kapcsolatban a fenti ds sok egydb 

ok miatt sokkal engeddksnyebbek voltak. 

idea . h•l4atható el  azonban as Ismd tlő iskolák hi'nyoe 1410-

gatettságttnak okai kősül az általánosnak ugyan nem mondhatd, de  

sok helyen panassra okot add roses Windemdd sem, melyben as  sr 

Mugyis a yonterhelt tanitők ráesssitettók a kamaszkorban ldve 
ism4t16 iskolai tantilókat. Az ezekkel való egyónl bdnásadd  cir 

r. őszt legtlJbb b.lpew a nagy lit.sdandl fogva lehetetlen voltoide-

réezt az eleii iskolai módssertdl sesaíben nem kW nbtizd helyte-

len tanitób módszerék megbttltatták az isaétld iskolai tanulók-

kal a tanttlist. 

Fi gyeleari mál tóak azok a' gondolattik, melyeit kitUnnek e kor 

haladó pedegógriai oikkeiból. fixek szerint a  roses  módszerek ki- 

svithatáak, ha a tanitó figyelembe veszi az ismétld iskolai ts- 

nuló korzit, drtelaí te jlettsó.gít 4. valáesinti toglelkozési á$t. 
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A sox 	 jövő javaslatok egyb•hengscSan tiiaik ki azt a  

odlt, hogy az ismit,ld iskola  hidalja  dt as iekola de az diet  kn— : 
sötti kdte4gtelenül mee3.4v6 	Ennek axalgoldds+it •gyönt+etilen  

at  dltaa].énos irányu iemitló iskola gyakorlati irányba való fej—  
lssatys aében ldtják a kor  haladó peadagdgueai. Esslanek a  oéll~i—  
tdsdreeknerk a  a•gvalóeitdsa nagy  úan osbkkenteni a aólmsatdsok akr.-  

gas ssdsal6kát as  í aemi tlá i eko lákbatn.  

Vei  



Ag  jimet1cS inkola gvaKorlatiAlanyu i'eJle39a;t(104nok_ILleVrbe  

j utáea  

-As  3604. íti YYIY. to. ért•ladbea as i ssmé tlő iskolák rend sze-  

44ltgl vógltg kivdlt az iparoeta.aoAeoktatéa. isinek as iskolAnak  

oiitudatoe i'ejlesstéee sok sikert hozott. Az egybisee irdnyitás  

a7egtereentíesea'eda6n,y esazeir:  bizonyult.  

As által ►iaos irdnyu íeme3tlő, ieicoldk helyzete a ta..oncokta-  

1di kiválása óta azonban nemhogy  javult volna, hate* roiclott. r:z  

sztikeágsser*~Ten k8fetkeaik abból a tényből, hogy ,as egyre jobban  

• utelcilendülő, az iparfejlesztést irényitó tényezők valóban nagy  

gondot f'crditotca`+c, főleg vdtoson, a ósaiauuckRs utainpótZriet és  

ezen oktE:tda azinvo  :aldnak emelkedését 	bistositani tudó  

iparostanor,onieko"ldkra. 	 .  

As dltaldaoa irdnyu ismétlő iskoldk tanulóinak tulnyoatd  

ttSbbeégét 1884-től tóleg a falusi fiatalok adták, akikkel a  

törődés  nem volt szivtigye a koriirdnynak. Az a statisztika azon-  

ban, melyet 1888-ban a ktizoktatásiigyi miniszter terjesztett a  
psurlswent elé —  többek között az ismétlő iskolák helyzetiről  —, 

Ngdtibbentette az iile:tákuseketa "Az ismétlő tanktitcleeek ard-  

nya nem kedvező. ... Mg a mindennapos tastkiSteleaaek  köxEil 

86,52 $ sairrinr  á  ban 1,501,666. ,501, 66f tanuld járt iskolál►a,  i  az issiil&   

tankti te 3Nk közül 66, g8 	ardnyában 427.711  taau2d. * Isik  

as elaYororitá adatok, as egykoru tanügyi lapok tanubizonysAga  

szerint,  nagy polémidt inditr.ttak el as iaemétló iskolák ered-  

adnytelPnegeinek okairól. Abban Alta.ldbarn megegyeztek a  oikk-  

iró pedagdgusok, kulturpolitikusok, tsnt,igyi esakemberbk, hogy  

ad iamét16 iskola célja, ha az ereduétgrtelensíg kátyujdbdl ki  

.  übksl! ksrFilni, nem lehet casupfn az elemi islroléban tanultak  
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ilres és nagyon  unalmas ieadtldse. Alapvető feliemerdeként saiS-

gezték le as iemdtlő iskola refor:0dt el6segiteni akardk, ho r  

as elemi íekoldval szemben, mely csak általános ir'nyben mozog-

hat, az i amd t16 isko lé►knak a ~, 	rdny ba kell  . tovább  

fejlödniök, hasonlóan más külföldi országok ismétlő iskoláihoz,  

as íletrs kell nevelni $k. Ezen az uton, amint az elázdkből ki  

tűnik, cu r megtettaik az elsó lápdseket a tanoncoktatás antillősi-

tsdval. Es  azonban nem lehet as utolsó ldpéei - hangzott el  

té1bb oldalról as ismétlő iskolák gyakorlati irdnyu fejlesztded=  

nek  hivei rd izér61. 	 . 
Javaklatok hangzanak el a fiuk gazdasági kdilsdeóre, a  lá-

nyoknak azabds-vsrrds, editós-fózds, gyermeknevelésre 4a konyha-

kertészetre vall oktatds'rdl. iirőteljee as s x irányzat, mely az  

ismétlő iskolákat a nápmüvelds rendszerébe akarja bekapcsolni  

stb. ggyezóval a 90-es elvekben általános felbuzdulós tapasz-

talhatd az ismdt16 iskola gyakorlati irányba való te jlesntáse  

tekintetében. A megvaldeitie mód járat igen hasznos, a gyakorlati  

dletb*n kiprőbAlt ,javaslatokat sorakoztatnak fel a haladás hi-

vei. Érdeke, éz egyrlátaldben nem hagyható figyelmen kivin so-

kaknak ar n megál'i . apitása, mely szerint aga ismétlő iskoldbsn,  

tekintve n. tanulók életkorit, a pevelds eleőbbségét kell biz-

tositani asz oktatiseal 	szemben. Esten általános elgondold- 

sok Es az azokban megnyilatkozd irányelvek felmAréee után, azok  

a oGvalbeitttsdra tett gyakorlati kieérletek részletes _  vissgAlata  

arról gytáahat meg bennünket, hogy igen helyes volt az  ál talá- 

nos irlinyu isasétl6 iskolák valÓedgos helyretót és eredm'nytelen-

ségót mepl It6, az el&rehalndást, fe jl&ddzt jelentd pakorlati  

ira3i~ly aegvalósitáedt szorgalmazd pedagógusok, kulturpolitikunok,  
0. 



70  

tTd.tlli6y j. és xüsíga:;gatLdi vezí t6k t.ürf@k74ss• Yildg,osan lÁitAk w- 

eek a hala‚tlb BsMllosii emberek azt as alapelint, melyet őrefceig-  
,  

iciat hagytak  .  rLssk, a as  iekolere form 3át Aegve16 sí  t ni  Igy  e  kt►ák-  
~ 

meks Xindsn yéEse~im~ouze re j,e  éa t~  ~ye a ~ tól ~ü~t~t. mire  

Omni*.  Ha  as_  illetékee tétyezCik hallgattak volna n nzavukra  , 

ha javaelataik m+sg't►al6sulhattak Volna, Sklar  ne►., vdlhatott Volna  

áltm3.Atioe véleménnyé egy régi tanítónak as as; élte.lánosr, a hely-  

eetet 361 jellemző menddsa as ienCt16 iekolákkal kapcsc>Iatbans  

"Bs az iekolsfaj, mely teher a tani tónak, nem kell a szülRknek,  

de  legic.vf ebé a tanulók 	/üL 1932.ivl,2  3.  ez.y53.p./  
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A iraz'asdai issétló iskolák iondnlattir ak felvetése és m*xvald-

ul 	. 

As alősőkben m4r többustir előfordult annak ilyen vagy olyan 

formában való emlitéae, hogy as ismétlő iskola as életre 'nevel jen, 

hidalja át as iskola és az élet k $'&I tti iirt, vegye figyelembe a ta-

nulók valássinti foglalkozását stb. 

Az általános irényu ien'tló iskola első, határozott irón 

ise mai k4pzést bistoeitd difrerenoíálódisa az 1984-ben megjelent 

XVII. to-ben öltött testet, mely véglegesen elválasztotta az ipa-

ros és kereskedő tanonmoktatást as ismétlő iskolától. A törvény 

megjelen'se után, illetve st[r előtte ée vele egyidőben is, a40- 

dalmas hangok kérték szánon az illet4kesektőls mi lesz az ismétlő 

iskolák sorsa  falun?  Sokan a gyakorló tanitók kisül pedagógiai !h 

lelósségük tudatában javaslatokat Nesznek a tarthatatlan helycet 

felssdmolstséra. 

Molnár Aladár tátraftlredi tanitó pl. emlékiratot terjeest Cal 

• itötvös : József VXM 6s 0orave .IstvAn földelves-,ipari. A keres-

kedelaaügyi minieaterhes ü "alsdbbtoku" gazddesati.ás iparos 

szakiskolák megsservez4se tigydben. 'A 12-15 év közutti tanköte-

les fiatalok stámha. Igaz, s javaslattevő arc 1968. XX3(VIII.to. 

48.§-a alapján, i minden hatezer lelket e áiláld ktfse'gben meg-

szervesendő 6s a népiskola. hat osztályira 6pülá u.n. felsőbb nép-

iskola bárom évfolyamát kivánta ráz alsdbbfoku gazdasági 6s ipari 

ssekkápzée azására megnyerni, de mivel az a gyarrorlatban eohauem 

vélt életképesed, igy a javaslatban lévő gondolatok as ugy r.r-,coak 

bároaávtolyarnu, a népiskola hat osztályára épülő ismétlő iskola 

gazdasági írányuvé fejlesztősének lettek elegenému kuttorrásóvd. 

A javaslattevő hivatkozik a fejlett nyugati országok póldéji- 



rN, ahol intdswinyes aondoakodis törtinik a nip toglaliéosdsttbs:  
elengedrietetleaa]. satikeáges 'ssakEai iMSrstek tanitdsiLról - ltltr-  

léaoeeAgban a 12-15 áves korban.  '  Sserinte as feltétleeti.l klfvetsn.  

+dé példa has;tfrskbran is, mert  **oak  azon  nip  lehet önálltS, mely 
 

salfit•  ease s munkdja btán képes  megélni, s a ktSr igényelte min-

den  azLikségét fedfsni+'. 	A továöbiakben kifejti, bogy nápfnit  

eddigi rendszertelen népiskolai oktattsának a gyakorlati  iletb~t  ` 
vajmi tcsvd e ldtsuatjs van. JInnek  (Wit a következőkben  ldtjas  

1. A népiakolábea eddigeli a vallSstnni táetan 	ugyssól-  

vim  cenk irsi-rolvassi lani tcattstic.  

+R. titivi d a  3-4  '  éves tanulmányi  i dő .  

3.  1146re a harmadik fis tsafin a.legfehb hitíny, hogy a nép-

iskola navendékei leendő dletYoglalkoafinukra semmi ok-  

tatárt nee  ayertek.  Éppen azon iemeretskb6l item  ®ztirez-  

tek ae.:mit, melyekre egQSz életWcben a legnagyobb sz;fk-  

ség3ie van.  

A  sztl ic  v,:  6e s gasdeság# szaktani  tiképs+ie# ktilli3ldi taatul ~ A.ny utait se-  

gi tségér'el elengedhetetlennek tartja. Haladd szellemű felfogdmdf-  

bcS1 Zaltidóss a termésasttndomdz ►y tatx►itéstinsk előtérbe helyisded!  

saelgaliiiL► a.  

*indent Ktyf beve tve ltc,lnt4r Aladdr ea2.6kiratttnak gondolatai  

vetőkre tslri►ltak, a ha neat 	azonnal, de pedagfSgiai gondolatai-  

/ nak virt+iae  swirl)*  ss;ökicetnt, a gondoatlsára a lemostohsibb  klYrCflt~r -  

ayek ktsaa tt i s sok ezer  lelken pedagógus wil3alkozo tt akkor i n,  

)44  kell vlillalkoxsélc aka is, mert gondolatainak  megva:l.ó si táea. a  

>aa icssltsazdssdgi saalct*tunkáskdpzés gyakorlati saegterev;t4s4nek is  

feladata, á faluei tovdbbkéisó iskolák keretein beifil.  

Igaz mindescekhes képes%  3eleati ki, as  .18ó8. dvi elrAptörveiziy  
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haladást jelent, de nsm olyat, melynél megillhatnánk. Hivánatoe, 

hogy nai,nden vidéken a népnek ottani P6 dlettoglslkoÁ rához mórt 

Tasakiskolák állittaseanak." A továbbiakban réesleteren kifejti, 

hogy főleg gazdaeiáai irányu elsdtoku ssakiskols'.krn van  szükség. 

grdekesen sztívi bele. indokláséba egy osehorszá i  utazesi élményét, 

mely alkalommal egy oesztrsik és egy morvaországi képzett, gyakorla-

ti gazda arról beszélgetett, hogy  a politikailag felseabectult Ma-

gyarorszdggal • gazdasógi versenyt csak ugy tudják kiállni, ha 

azt a kb. 50-éves előbbrehaladotts igot megőrzik, ami jelenleg a 

két nép gardasági kulturálte'ga között fennáll. - ?rilelóesége tel-

jes tudatában 'teszi fel a kérdés4 a lelkes néptaritós "'.e nit 
tettünk mi.? ?ájdalorrmal kell megvallanunk, hogy ugy maga  a nemre►3, 

mint a$ iskolákat tartó egyházi és vílegi teetiiletek mindenről in-

kább gondoskodtak, mint a népnek gazdászati oktatásáról." Javae-

latának további részében a pénzügyi akadályok lekttsdéaére .i a  a he-

lyi sdottsAgok figyelembe vételére ad hanmnoe tenáeeokat, és  óva 

isit a külföldi ftildmüven iskolái assolgai le másol4edt61. / NL 1869. 

dvf. 595.p.f 

1886-bam Hocrechild Lajos tenitd már élesebben veti tel a  kér-

dést a kdptoni tók Lapja hasát;jains "Azt hisses, hoy a kereskedő é^ 
ipraroatanuld iskoláinak szervezése nem képosheti ara ismétlő iskola 

reformjának végső láncszemét. Meggyőződésem szerint éppen olyan é-

ber gondozást ás tökéleted szervezetet érdemel a földmi3ves fiuk 

továbbképzése, mint  az elóbLieká... nyerjen is clyan határozott 

irányt, cneőfelel6 utaaitAst és tantervet, mint amazok. 1A mai 

korban a szakképzett gasdaee 'ber jelentékeny tényező. Ne .. zetí jó-

lé türk 

 

alapját, a tt$ldmtiveldet esek tel jesitikl Hogy elér tiik-e a 

javulást e téren? Megmondja a sok-sok értdkteleniii heverő sivatag 
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és moc sé.r. feraőképessi kell tennUnk estket. Azonban  errs  nem csu-  

pAn veritik, hanem érj.clem is szükséges." A tove€bbiakban tejtegs-  

Al t  hogy as éezezexrii. gazdaedgi SavulAst sem a f,ar.dasd,gi egyesttl.-  

tek, sem a gazdes =ö`i intézetek nem  képesek keresztül vinni, ;anon  

"a népoKtatAe, mégpedig stivel ennek elleniben téntasutott  sLakorl  ;  -  

ti ir~n,_,y au3.sroan t~striak az i ~ga  ~ta iakadbán, kell leraaie ,  ugy csak  

es, karöltve atfndennapi i€skoldv'al fogja megadni • gyökeres átA.T.a-  

ltuldei, mert asa x  ez vonhatja be a nép egész zdr.i¢t az okszsíti gaz-  

dasdg reform  jóba.  Eisen  iskola cé leserii megszervezésére podia Msíik-  

ság 

 

van  falukon ás vdro.eo xon. " Szép szavakkal buzdit j a téni t6 tár-  
salt, a gszdaedgi ismétlő iskoldk goadolatának mes ;-val ~ sit~'. séra: "TL'l-  

sősorban mf mo  ~.runks.t nyerjük  Meg az tig,ynek, lelkesedisiink less a  
verőfény,  7:el,y életre fogja kelteni a még csirAjtibaist lévő iigyet.  

/ 	1886.4vf. 425-444.p./ 	 . 

.A  lelkes í'elriívds utéri meglehk:t6sen hiivtis hangulatot kelt asi.  

1881886•016.i auguestust *resigns tsnitőg,yüle4 e+ elé terjes ;tettt a a  

-  reális helyzetet figyelembe vévő javaslat .hangja as iesillő iskolai  
oktatadsial kapc:,,olatbans "Sajndlattel kell k3. jelentenUnk elst'ben  

is azt,  ho gy  as ismétlősök oktstsisát illetőleg nagy igénrekicel nem  

14fizhNt;ink fel. tre n azért, mintha tanit6í karunk tekint}lyea ti3bbgé-  

,gc; nem volna képes a bélysa okts.tésra, hanem részint niptink nagy+-  

részének szegénysége, részint egy ring  °  részének de  igen-igelti,  tok  

kOssiSi eláljdre4eeignak inctolenöidja miatta.  A  továbbiakban as iska-  

lakdtelssetti#g sag nem val6sitáeéttak a fenliekben ismertetett okait  

taglalja, -  majd felteszi a kérdetst: "xAt abbahagyjuk?... Neil biz azt,  

hams alkalmazkodjunk a visror.yokhos". Bogy es sit jelent a Szeged-

környéki 4ltalr.'no® irAr►yu ismétlő iskol:fk 5 kidnaps*,  két rajos ta-  

r►i  tttei tervéből ldthat juk, a maga •lssonoritó valósdgában. As or- 
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.a  
aazaigos taaziitógytilds el' terjesztett javaslat hason16 \ an><4doaseittst  

ujánl, bdr formsailag megtartani kivíai,nja a  ha4romévfolysmos - issét16  

iskolai tanfolyamot, es<srt a reális  helyzet alapján a k?ivetkOsa  

telosstdsban j aavaasoli ra a :>2egvalósi tds#>t  

A  taainitó ~iali sJtiv;:,elate,„  

I.évf o1xa  m 	 •. 

A aaemaaaei előleges képzettséggel nem bird, vagy csak  

I. 

 

de II. osztályokat igy—am»tgy végzett immatrtdtla iskolai  

taankti telP  se k r. 4 s a.eS  re  .  

II. ávfolyaa.m  

A  már az egy évig ismétlő iskolába járt ntSvsndékek ds  

,  a népiskola I  V.oestatlyát vdgaaaettek számára.  

x 1 I. évfo ljaGaiu  

A Il.éviolyamot vógzettek ds a népiekolaa Vl■ osztz:lyttt  

elvé6sett tasanul6k rissdre.  

Nagy  erénye a  jaavaaalaatnakt  

1.Hászleteeen kbzli as ease  dvfolyaamok rc#a?zéree a ta•anitaandó a-

nyagot is a  haaaaznált•3za.d6 tank8nyvek jegyzékét. i.>éc abban as  1—  

dQben nagy aegi t asége t  jelenthetett a korabeli, sok belyea a  

minden k€peeitafs ridlkül tanitó iskolamestereknek.  

?.::Gész évre ki akarja terjeszteni,,,— a gyakorlatban  tulnyom6  

többségben többhónapos időtartamu ds a vasárnapi iskola ke-

retéten mcat, .olc?ott — i.mdtló oktatasis időtartamát.  
, 

A tanitáai órák admit  aidirotílitpaan heti S órdbah jaVsarYol jaa  

megítllapitaani. / A gyakorlatban foly6 2—órás vasdraesapi ok-

tatási ir, :! tartamuEal szemben./ 	 . 

A  kitraánaaaaisamkae ►t határozottan lessögssi, sort  aínt snnex ja>s  "Na akar-

juk a names  oé l  t  st ayCarrnnaic kell annak names  ea eazküsé  t is,  áaa időt."  
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Mindazokat a terYtArgyrakrat javasolja mr.ctartani, emelYsket as  1868.  

iii alaptörvény alap  jdn  magjelent  tanterv elllir. SaLlyon tfanulsdgoa  

és al°apo€a peda86giai eéltudntoasdggal vsiloFretjA ki as anyagkomple-

xumot az egyes "speacirilis" évtolyrxrnok elámzira.  

As öeaseállitott tantervi  anyag aldbbi pontjai *sir utalnak as sk-  y\~ 

kor mdr asb].évó i periskolai differenciáltságra ée a ceirA jd ban mseg-  

lév8 gasclaadgi irtinyfu esatckipsiare.  

I.évfoXyag  

úa.zda.ei,gi ds különösen kertéeseti gyakorlatoklt vtsges-  

maek as iskolakertben #  taiekolibau, as őssi, twvaasi és  

esetleg 

 

nyári hónapokbans a fiuk a g;yLirnölceöe, a lAn;tolc  

pedig konyhatertdese  te  t üsvén. Tag: olyan vdroei he-

lyeken,  hol a löldmstivelée lehetetlen, - ipari isaemrrte-  

ke  t nsersmsnek.  

AI.évfolyas  

QASdas,ig de kertdssettan. A f6nuly itt a gyakorlatra  

fektetendá, atoribc:,n azi.ikeéges, hogy a gyakorlatot elrad-  

le ti utasi t4sok is té..mognesá k. !:s okból tdrgyal taesdkt  

a földasüvelée, tala ►jjfivitáe, nt3v6nytei•melée, rét ég l,e-  

ge1óm;Ive:lée, gasdaectgi 411attenyéest6e; tove4obf4 a kony-  

hakertésset, esólómi,tvelés, bor:c!!ssitée és 	és a  

gaad.asdgi tatenylestée is.  -  .LAr►yeaknéil monk konyhaker-  

tóeuet és se.elyeaher.nyó-tenyésztés.  . 

IIl.évfr,lvrun 	 . 

/városon/  

kajsoktntáe Amire fziun a többi gazdasági  soya'  miatt  

nincs id6./  
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lbrtejesáskánt a javaslatban ez áll:  "Basket ldtfiuk rsi;iZcs4geenek 

elmondani szorosan as Mott  vlesanirokkt  tartva esem előtt, komoly 

tekintettel csupán a kivihetWtre.  Sokat  kivAnni pio lehet  és 

na6yaz»►básu tanterveket is lehet 	eziteni, de ki sokat markol, 

keveset fog" - btilae idézettel zárja sorait a jelentés. 

Kétségtelen, ho6yy az 1€386. évi orssf:.gps tanitógyülés elé ter- 

jesstett javaslat sok értéket tttrtalmaz, oktatisi is nevelési 

eseapontbdl is, de megvannak benne a kor ativelódási e4 ze^,1e l.e té bRl. 

fakadóan azok: a negativu.mok, melyek az eedes akkori i$kolauoliti- 

kEtnkat áthatottdk, neevezeetee;lYtt 

1. Az idealista ulapor. álló vallásereil csi nevelés xintteenhe- 

tóeág6.ban való hit, ame=lyrk' igy utal5'Egyszer mindenkorra 

megjegyesstik még ast is,  hogy a lélek- 6e ssívnemeesitéri 

oéi jxit kiv$1Qlag szolgtíló vallásoktatást nulhatatianul 

ezU`R s4geesnek$ taitjuk az ismétlősöknél is!" 

2. As ow 6e oszthatatlan politikai maikar nerkzet alapján eil- 

16 sróetakoe, az iskolsskoei ker.eesztiil elat3aorban biztoni- 

tott magyarositée tendenciája: 

L.: I . á vf o ly am s 9. A nem  aagrara jkrak még a magyar beszéd-

ben is gyakoroltatnak. 

I T .évfob,ysit5. 1lagyarorsz4g történelme /kizAir6lag 

ese:l].emtört;érieti alapon./ 

/ NL. 1886. óvf. 25.8z. 193.p./ 
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A fe ud4lknpi  tiali  e  ta uralbodóo4sati1t snerev® e g ,rzdas ►ági i emé tló  

iskola 

 — As`sgdssa esztendőt az egy év s!ulva aagieridezenci8  üil- 

3.essaiaei itnneps4gek eldkésaitdss3hek beafe jesszdse#t oe#lsssó munka jelleaE—  

ai. As uri Ystgyaroress+seia wrist!! politikusainak mindegyike tenni a—  

kar valaait esialékesaeteset e3br)e*xi as évben, hogy tette, i ntézkedise  

felsorakoasék az  ezeresztendős haza mei.iülnepldatnek emlékei ki3s.e3.  

Idősserit volt, hogy a neipoktatáss területén is tiSrténje6k valami.  

A magyar népoktatás lasau fesjlódá®lErál, holtponton való stagxiglá—  

sár g vallottak — tabbek kösi3tt — a fentiekben  idézett reaforcts—  

t23reakvéyek javaslói, b a meg nem  valbeuláe,e tényei...  

Hs3nffy Dessó, a oaínissister+lnökki vált "dobokai basa" ke—  

aetny kissel fogta az orsas:dh gyepl6je3t, s bia;toaitottu a fefadAlksapi—  

4salistw Magyarország uralkodó osztdlyatinak e$rdskeit a:,zó szerint  

vett ~.rte3lemne:ns tiizzeel,vasstal ist  

Az 1879-80. évi  kapitalista vileí,!válság napy le3tgrgiájliiból a-  

lig—alig  ébredez ország veseatei is rádöbbentek arra, hogy azok a  

Itősipko.ri állapotok, eaját uralmuk drdekdben fenn nem  terthes►te5ka  

melyek ,,  a magyar  mealfgasisássdgot eg4saen a  legntdbbi  idnkig jat,• 

l.eszieztesk, helyek következtében megbukott az orsedg ,ezógasdasdgi  

termelése a fokozódó kapitalista vii.rigverseny ben. Sorra ker,.ílhe—  

tett tehát 3 rig.htaa is  sokak által saargeteett iskolareform :xt#.rdése  

is, melynek  feladata a magyar a.szt6gazdsaeaé.gi  nunkdsok esaktuddeá—  

nak niive:l6sét oél.oztaa els6s3ori: ►m. A fejlődés estlkséaeecerdsége, a  

politikai helyzet  kedvező alkalmat teremtett a stsesl4saadasdgi sasaak—  

oktatds reformjára, tiibbyk icöaiitt a grazriaaaági' ismétl6 iskolák mesg--  

t►al.dsi.táeár€a. r  re4g6tza esedókee isxolax•ea"ore bekövetkesósi igazol—

ta g  hogy a kapitalisaausban nem a munkásnak, mint embernek, hanem  
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is emberlaki saint a ►unkdenak ssliksigletei ssrisi*auak. 

1895.szepteisber 10-én Doinffy ainisstsralsglt 8s1lágyasomlyón 

vél ass;rtdsi bessédében be jclente tte nagyesabdss► kórstg7ryrogram- 

PA , 68 seen  belül s_a hasai népoktataie tovRbbfe jlssstisét, ttSbbek 

között  a  aesógasdae4gi ssakoktatds reforaálded.t: "A aeau► SLetldra- 

,ági azakoktrstds terén  is sok  teendő vár a koraatínyra. Reformed.- 

ni ka11 az egéss gaazda.edgi tanügyet".  Óvatos  ember lévén, t:zon- 

ban  ig;: folytattat 411 azonban ezt a reformot fokozatosan kivrin- 

luk lóteeiteni, a gaadaeé,F,i ismeretek terjesztésére helyezvén a 

tő eulyt ... " 

A miniszterelnöki be jelefitést követte a tett, és flaeíos 

Gyule vallás-- ős kF3xoktateie;.Igyi miniszter még abban ez évben a 

kösoktatása állapottiról sa616 XXIY.az. jelentésében a  parlament 

elót* ier,,ertetta s 

— 1.  a gasflaedgi iránya fele ne#piskolt#k szerve:x6s4rel1 

2. a gaazdae6gi irAnyu ismétlő iakolék megtereatéséról  szőlő 

törvényjavaslatot.  

Az e:lsőrdl csak asssty► it, bogy ealtt.Adroztatott, de a jpetkorlatbr.n 

soha életképessé nos vált a gazdasági irányu felső népiakola.Pe- 

dig helyesen a középparasztság  /20-25 holdna/ fíatr3l j ai réssé- 

re akart 2 évi eiméleti és  1 évi gyakorlati idRtartesmaal kor- 

sYerti tnes:RLs::tiaaetíci szakoktatást biztositani. A javaslat nz is-

kola  mellé 30-40 holdall mintregazdttségot éne teljes ells3tAat bie- 

tpsi tó  internátust tervezett. A ;jRvnslat vnlc4ravAltásF esetében 

ha -ssooaan szolgálta volna ki3zéppetraaste6gunk mssógasdaa9Agi ia- 

) meretekkel va16 ellátdasdt. - Igy  visszatekintve ldtjuk, hogy az 

•giai bejelentés a sasdafigi irdnyu felsőbb ná pi8kol4k be jelee-

tisdre 

 

 vor,atkosóan nest volt egyib,  mint  nee: t hac ► gu és minden 

piAsUgyi alapot nélka18116 nagyssri korteefogaie. 



ijinél érdekesebb a reális alappal rendeikesó, a tusregek  -  als6-

foku seeőgazdaeázi ezukoktaiésdt bistbxitaní tudó j nzdasépi. i,'ét-

lé iskolára tett Javaslat, melyből kitUnik, ho gy  jól té jékozott , 

gyakorlati pedaegueok tervei :lapján késsült. Ha megfigyeljük 

az elósókben ismertetett, gyakorló ped aeó gusok által a gasdasági 

i rány u ismétlő  i skolé ráz tett javaslatokat, azoknak minden 0 non-

dolatét megtal'l juk benne. A javaslat szószerinti  ssövage a követ-

kező: 

e : t16 iskolák 

w.... Easonldkíppen a t'öldmaveléesel foglalkozó nép 

érdekeit sasa :lőtt tartva e*'nddkozom az ismétlő is-

kolai oktattat is u$aservezni. t ; rre vonatkozólag is 

megtörténtek mér as előmunkélntok. .,z ismétlő iskolAk 

eddig legnagyobb részt alak pa.piron voltak meg. A 

nép nem ismervén kíilinbsebb jelentőségét az elemi in-

kolei lednyee•rnek eleget tfve, ujabb kényser ttílkUl 

nem küldte abba gyerseks#t, abban a korban, mikor már 

otthon hasznos foss. 

A gasdastggal foglalkozó nápaillidk gyermekeinek 

ieaitlő oktatéséról éppugy kell gondoskodni, Mint  a-

hogf az 1 J84.évi ZYII. te. alapján álld iparostanonc 

iskola gondoskodik az ir;aroe osmttily  gyermekeinek  ok-

ta.t ►síről. 

.i,zen gazdsségi irányu ismétlő iskolék megvalősitá-

#át a következőképpen tervezem. Minden olyan község-

ben, melynek lakosai tulnyomA részben ftildmiivelők, s 

akol legaltbb 3-tanitós népiskola van, a község köte- 

lee gazdasági irAnya ismétlő iskolát felállítani.. 



Ebben isadtld  ,tattköteles fiukat oktőbertal mintiest* hell  
5 órdbmlt a 6asduaigí alapiararretelre ,  egy • vdgbdl eser-  

kesatett olrasókönyv alapjdn oktatOunk.  

Tanulnak *son 	101drajsot, tdri.dnelmet, polgdri jo-  

goket és köteleseígeket, esairatant.  

A tavaszi hónapokban lehetőleg szintén heti 5 drdn ét  

/ mii 1.1. amennyiben a helyi vit:zonyak est  kivihetővé  

teesik, de  küli3nben legalasbb a tiirvény szerint kti telezett  

heti 2 drdn At a 'swat  drdkban / kl$atrólag gya;mrin-  

tilag oktatunk a gyUmölosésset, kertéetaet, esóldsset %!s  

e ee tJ.Ag a aiéhdaeetbői. A led.ray i eató t.1ő tankötelesek pe-  

dig konyhakertészetből, késdbb női kdsimunkébill oktat-

tatnak. A  tanitők megfelelő képséeéról kiilön fogunk gon-

doskodni. A  gazttaeAgi ird►nytx iskola tr,nit6i tisztelet—  

dijban fognak rdsacee:ilni. Fedezetet a AteasőreIIdórsdgi Tör-

vény alap jAn befolyd di  jak és büntetispénsek, a kösaidgi  
j dralékok, as illaasegélyek képeznek.  ~ 

z;rre s>ZolgAlnak as tllaaai költeégvertó sbett • oiaen felve-  

e2tdá cSevzeg+uk. 	 . 

A gyakorlati . taasitiera eactücedges alkslmaur terliletekrdl a  

köeedgek ktStelesek gondoskodni. As ismétlR iekoldk ily-  

kdpp leendő életbelóptetése fontos a nemseti oktatás  

ezempontjgbál is, amennyiben a nemsetieégi vidikekeit hi-

vatva legs as  elemi iskola hat osztatlydban esersett ma-  
gyar nyelvi ismeretet ai 12-15  éves ifjakban annyira neg-  

ekl3drditani, hogy az elemi iekol8 betties_ teljesen biz—  

tosi tta410,. 	 . 

Nem marad el a:niniszteri bejelentis viaraahangja. A korabeli  



~ 
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'tanügyi folyóiratok mind  elism•sdl•g iraak as iskolareformrál.  

Íism•lik annak  jelentőségit, és dioeirik gyakorlatias irényít,mely  

- mint irjék -  -  a tanitók rdgi óhaját valósitja meg, s váldban a  

nép érdekét e$o4élja.  Jellemző  a kor  kulturpoliiikajéra, hogy  

kiemeli •sskben a  pouitiv Grtékoléeekben az ismétlh iekolákon ke—  

resstfil megl►aldaíthatá mazryaroeitáa ;lehetőségét in, rce hiányol-

ja a]r.itoktetáeról való gondoakodds szószerinti intésk•disit.  

Halása Ferenc miniszteri ossstaílytanácnos tansies  rr,inissts!  .  ta-

nácsadója / kommentál  ja először  a L. inisztari intézkedést agoOs.  

dasági ismétlli  iskolák vonaticozávóban.  Helyes iréiuyu, ssakezerü  

vizsgAl ntában riantat as ismitlQ iskolák eddigi eredménytelenség!-  

nek okaira. helyesen állapit ja meg,  hogy  .  ". .. a fdldmiiveléss•l 
 . 

foglalkozó nópcsilliók érdekeire, a népoktatás keretében eddig  

vajmi kevés tekintet volt ..."  

Vázolja  a gazdasági asaktariitók képzésének tervét, di jnzását,  

+ely 

 

hasonló lesz as ipariskolai tanitók kiképséeéhes, di jasáasá—  

bos. liemén,Yót fejezi  ki a gyakorlati megvalösitsie níksrs tekinte—  

tében, de nom tud szabadulni a mindenáron velá cnagyaroaitáe eondo—  

lRténak rabságától 6 sem, n kétec4gtnlenW kiválóan képzett ssat-  

ember, kuiturpolitikuA. P; felsorolt, valóban positiv vonások,pf—  

datiágiai elgondolások mellett  legfontosabbnak tart ja, n gonűossi -  

alőirísaitett szervezet becses szolgálatot teend, hogy a nem  ma-

gyar ajku ixjusr% sG elemi  iskolai 6 évi tanfolyamon tul még 3  

lvig marad a hazafias nernzerti irdnyu népnevelés hatLsa alatt.  Nam  

fr6lielkedhetiXnk,  hogy ianittíink nemes buzgalommal  fognak apostol-

kodni as elóttiik slsgayiit,uj hatáskőrben, mert ezáltal nerosak  

•  iajé,t érdekeiket moBditjék elő, bane, egyszersmind nagy naassti  

érdekeket viasnak •l6re. Ugy' legyen!  e... /Ni 1996.45.ss. 	6.p./  
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-- 8g7.1ftt2 A  nemzetiségi vidékeken milliókat `Sltek as Maul  iiko- 

lék litrehosdsé.ba, a gasdasági ismitló isicoléY íletrehivAsfira, a 

eredményes 	 .. 

1. A nemsetiaigi elleaill[s toicozádéa, a aessetiaigek  siess  

kadaíai törekvéseinek caucspontra jutdsa. 

As AltBld tanye4in, a ?hunántul ktsssigeiben, ahol ugysmdir►itt 

semmit  sea  lettek as iekOlákat kezükben tartó egyhdsi hi3t4- 

ságok as ujabb kiilteiget jelente gasllaeégi 3ea:dt14 iskolák 

telélli téaéra, regerserresdsére,, - nem jutott erg • icor- 

mónyset réeséről, hogy réezoritsask a ndpiskoléket fenntartó 

egyhdsi is ktissigi hatóségokat a nép Zelemelkeddsdt, ga$- 

daaigi kulturáltségét bistositani tudd gazdasági ie:nétl6 

iskoldk dllitdsz4ra. Ha mégis, 'a millenizuni ia6 lelkesedése 

jó néhéuiy  ezz  ta. ►it6 szorgalmas munkája létre ip hozta e- 

gyes helyeken gazdaeégi ismétlő iskolékat. Az egyhézi ha- 

tdségok,  községielől jérdadgok a nemzeti lelkeseáis népok- 

tattdsirt-1Ango1ó asalntaldngjénak kihunytéval  egyre-méera 

szt,lntették be és  szervezték fft a "ktilteégea" gazdasági i:a-- 

mitlő iakoldkat, a  tisztán  formalists jellegu, a vallisok- 

tatáaban ugr eea6lvőii kin,ert1l6 éltalAnoe ir:,nyu ismétló is- 

,  koláklad. 

Stark Wrist  tanitőn8 lelkesedéssel üdit3sli a NéptRnitcSk Lap- 

jAnak hasdbjain t9lasice miniszter nipoktatéei reformot be jel.entó . 

programbeszédét, de abból mint lényeget aarupdn ezt  emeli ki :" A 

mayar dl.lem előtt nem ylia;t,riytis a vallásosedg, sőt fennálldsának 

leghatalWaaabb biztoaitókét, minden vilégi törvénynél nagyobb e- 

re jé t  az igaz, őszinte, a ssaabadiég tiszta letregó jében fakadt 

tlnkintee vallésoseágbRn látja". Nem érti,  bogy  esen kijelentést 
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tsreá aeinisster a ps+éisdgi ismétltt iekolában beveztItend6 tantAr- 

dyk lcörlf tt IsUrt nee ealiti a hit é n erkölcstant  ak]cor4 .amikor 
es as 1868. évi n'TZZI.to-ben a taüttdrgyak 413zU1 as elsó helyes 

d.11. "gseen eürgáMn regiteni kell. Segi teni , artig nee Use!"  

davaaolja,  hegy  as iemétl6 iskolai tSraterv szerinti S órgbcS1 e-

gyet a hitoktatisratorditaanak. 	PorditottFZk,. hogy saint a 

t'elhAborodott tanitdn6 irja, ifjemigunkat msgvéítjtik ssisa+dvégi 

re•.xe3kt41s a szocia].izmustdl, anarohiaasust8l... /N?, 1896.4vf• S2. 

L, as. 3-4.p./  :i hog; es nee sikerült teljesen, az nem az iskolai 
ki toktatásnek kössörshetd, hi ssen azt anyagi, illetve lcduyelsea.• 

só<i• •sespontok 'alatt arsaditiserte nem, vagy asak elvétve *gym  

két helyen vdgestik el a hitbusgdnak egyeiltatébeen ass Aevesshetó 

lelkiezek. Rdbizteík a ralletenktatetet legtöbb helyen as esrugyi s 

agyonterhelt tani tóra. 
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*iiii#00himat idők tanítdi hr{nguyate. As iekolaretorm be1elentée4-

nek hutás„_ 

As ezeréves haza tinnepléeének •ioroe hangulata idején érde- 

•ee aegvisegdlni a tanitósdg köréből elhangzó nyilatkozatokat.Az 

élet nehéz gondjait hordozó n'ptanitók aem bódulnak bele a lír- 

dás potemkin-produkciókat felmutató, ige rgetéeekkel teli kor-(tny-

fsi, miniszteri nyilatkozatok Altal teremtett tirniepi hangulatba. 

Felelősségük tel jee tudatban tuinyomó ;tObbeégUk azonnal as finna-

pi óv elsiult 1val, sokan még abban as évben számbaveszik a' n"pok-

tatde eddigi eredaénytelenségének kétségtelen tényei!, de  az el-

hangzott igóreteket. :ezek alapjeua azt fejtegetik a magyar tan-

ügyi lapok hasábjain -szokatlan ny iltaággal -, hegyem tovább? 

"Ismét elhullott egy csöpp az örökkévaldsdg tengerében. Ezredi-

ket eat ltlltukt... alaptókénk, nenzeti kulturInk, mely a jövő 

ezredév zdloga lehet - k a its ; gbeejtlien csekély" - irja a cikk-

2r6.  /ICL lE397. évf . 2. s z . 3-4.p. / 

Ennek oka eserinte, hogy népoktatds'n k eddig eeak kUlső 

terjedelmében fejlődött, annak belső fejlesztése elmaradt; 744- 

adatul sokan as iskola belső fejlődését jelölik meg, melyet el & 

sorbs& a tnnitó személyes buzgalma biztosithat, de nem e;f redi11, -

s ezt soken kifejezésre juttatják-, hanem a tdrsadslom, :z dllam-

hatalom eddig nélkülözött hathatós t'aogstú val. Stirgetik a kü-

lönféle kösmiivelődési egyee111etek, takarék- és hitelszövetkeze-

tek, a méháezek, ftildmüvelők stb. egyesületének, a daldrddk, as  

if jus ci egyesületek wegvalésitésdt, - felleg falun' rgyezöval as 

iskol-apolitikAntek eddigi slsArkózottedeval. esetiben az Iskoldvel, 

mint központtal a td.reasélet megteremtősét, sert amint as egyik 

cikkir5 3zAchenyire hivatkozva irja: "Ezek alkalmat adnak as  em- 
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berek ösuze j5vetelére. Ari  emberek OseeshoB'ee pedig eszwecserít i-

déz elő, is ainden eeznecsere`a haledá aak i• uj tetteknek leéri 

•sUló jévé t" / NL 1897.4vt.2.•e. 2.p./ 

Hazafias lelke eedéeJnket kövesse most a tett: a népoktatila in-

tenzív fe jl°déee és a pezsgő táreadelmi élet megterc;n,tése! - volt 

sz filtnl . nos jelezd. As egyik cikkird megállapithstóen a tsanitd-

edg többegének véleainyét fiejtste ki ezen utóbbi sorokban össze-

foglalva az iskolaletermsal kapcsolatban szóbon ér irásban el-

hangzottakat. Neltin6, hog : az iskolát intenziv fe jleeztésse mel-

lett a "pezsgő társadalmi élet" megteremtésének gondolata is Al-

taiános, de  ennek középpontjában sz iskolát eze retné látni a köz-

vilemé y• Hz a  oélkitüzés sokmindent takar. :leősorban arzt, hogy 

es nipiekolával kapcsolatban nem volt, illetve nincs meg. Másod-

sorban, s erre a korabeli cikkekben, taniigyi javaslatokban sok 

4elyen találunk utal4ist, *egven, de az iskola éital  képviselt po-

litikai, erkölcsi és államhatélmi All*lepontta.l szemben a dohorzó 

nép között egyre szélesedő agrárszocialista munkAamozgaloa kere-

tében. Erről Nagy  Lajos tanitó A esooialismus terjeddeónek öksi 

.  i• gyagyaserei 	a. cikkében igy irs "Itt élek asz Alföldön, fog- 

lalkozééom olyan, mely közeli érintkezésbe hoz  a  néppel ... elné-

zem, vi'egílom, tanuLLAnyozom az ijesztő mérvben terjedő szocia-

lizmus hddiiá•dnak okait, amely  baj, munkáskérdés alapjában Bék6e, 

Csanád, és Qaongréd megyékben óriási mértékbori el van terjedve!" 

Cikkének további rfssében a kor sz+e J. lenié ben vi l; gi t j as, meg a  

terjedte okait, és idealista táraadalomazemléletének regfelelően 

egyetlen d•  nos  egyik orvosedgakdnt lettja, ajánlja a nép kulturá3- 

lie fslemelkedésót, mely egyedid is képes a falusi, tanyai népnek 

az egyhdzi  iskolák  eegitec#gdvel fenntartott feudlilkapitali•ta tár- 



cadalei rend megvél . toztatésira, sesdasigi és kultoirélii feleaelke-

déeének aiegvalóei tdséra. Bet igy fejezi ki: mgn egyedül biztos 

gyógyszert a helyes nevelés-oktatásban és n helyes mértékben ke-

resstUlvitt inEyenes Allami  oktatásban létnés!" 	Sokatmondó 

az állami i skolék megvalósitésénak óhaja. Forradalmi seré rizség 

volt ext abban 974 leiben, as egyhdsí iskolák billeseiben senyvedő 

tanitók tisesreinek 6hajtésé.t irésbun kftzétenni, leirni. A  poli-

tikai helyzet ebben az illőben kedvez(S. Az állam és az epvh:iz har-

ca zajlik ekkor a politikai életben. Igy érthető, hogy ezen óhaj 

hosszu idők utén vezércikk szövegében is napvilégot lé.thatott.Jo-

gosan veti fel a cikkiró a t6zagyöker.e magyarlakta vidékek,fdleg 

as Alföld thasi i &co lék né lktil.i kp] turálatlansépával .:résben a 

nemsetis6glskta tertiletek sokeser, sokszor feledleges .sdaa il-

lemi iskolákkal való ellő tottségét. Nyiltan kimondja: as Altfla . 

gépének gy'alá►zatos a helyzete. Nagy községekben egy tanító éli 

130-160 növendék $.r. Tanyán nea, ritka *  baris dl talonos, bog# 

120-150 tanulót egyetlen tanit6 unit. Jogosan írja: "Beek a ve-

1'i "s oktatása nea képfa gte kir►áló gond jét az intéző köröknek.... 

trdek e s és a közhangulat  vdi to zcledt fejesi ki a gazdasági  is- . 

m'tld iekolékkal szemben, amikor azt irja, hogy felette üdvős és 

eredményeiben kiesámithatetlan fontos intéslénnyé vélhatna.k a gaz- 

- dacégi isw :t1d 	 tcv{:bbiakban bevallja, hogy az általé- 

nos ism6tló iskolák eddig soha new feleltek zieg a hozzájuk fUzött 

várakozéaoknak. $gyrészt, mert az iskolaköteles tanulók kőzUl 

csak ke•eeen lé toltatták, másrészt mart tanterve nee telelt les as 

élet követelményeinek. 	e A aszdasigi ismétlő í skolák -hivatva 

lesznek a mitonyra futott is átló iskolák ügyén lenditeni." -

*Nagy Lajos néhai kartársunk a, szocializmus elleni küsdelesnek, a 

ori 



+~ né p bo3doguláednak, a  uesset teleaelkedéaének -sikeres aegralóed--  

tAeAt egyetlen uton, a tudatlamsig. felrsdaoláaébaa 1lltja elérhetR-  

nek. Tévedése segbocedthatd. Hisses  a szocializmus elleni Lllée-  
fogie.l.deát icmrának á1talAnoe de e k4rdéeben sötétségben leledsá  

értelmiségi, tanitdi közvéleatayte 0ugallia. Hite 	akarata ason-  

bun,mely a rik puYtatbie reformjának MaYalósi tH sA bnn, az ÁllaMi i*s-  

kolAc dllí tásdban, a dasdaeí4ai isadólb  iskolák  jiivd jébe vetett, -  

dicséretet érdcmel a ma ,pedaegu.aa, pedagdo«stdreadaI.ma réssérdi  

1s. 

 

/141, 1697.évl.51.es./  
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tlő iskol  ..  alóeuld a ta  • 	d fordu-  

lÓ idején  

x•vé s olyan  kezd erzW iv e óé s3e volt 1868-t61 l96-ig a V107nek,  

aelyet. oly► wi érdeklődés el8stitt volna wog, olyan dltsldnoe és  

•gyértelmli helyesli• fogadott volna, mint a gasdaeégi isrétió  

iskola iratésménye. A tanitdeyE; tulnyoMÓ része készen is  Allt ar-

ra, raot;y a gyakorlati a:egvaltSnités terén a  lettSbb segito4get ad-

ja  ezen ssivs$erifati intézménynek létrehoaésAhoz. Szeretném ezt  

a hangulatot az ország legk:ilönb'cieb:s vic%6k.ei.n raG'ikt7d1S tanitók  

egykoru saivraivsrl jellemezni. Elsősorban a VIM  l•gili.etéicesebb-  

jónek nyilatkozatgt iemertetem.  

Holds  :`Ferenc  miniszteri oszt:ailyvezetg szerint a helyzet a  kö-  

vetkesás "k.ióta dr.'41asiae isiigoktettlrtsUgyi miniszter nagy jelentó-  

aégl.i reformja, a ge►zdass;gi ismétlő lmkcrla  szervezete s tanterve  

.napvilr46ot lAtott, tirvendetes érdeklődés tapasztalható az uj in-

tézmény irrrant as *gins  vonalon. atirvéaayhatór~sHgok és kt3siga.zgaté-  

si bizottekok a legmelegebb hangon iidvöziik a miniszter  áletre-  

való de nagy arafi,keéget pótló Msza .;~ jét. s,  sajtó osztatlan elisme-

réssel is Y:alyeslls•el fogadta ri tervezetet. , képvleell5hés is  

méltatta a költségvetésben most  eldször helyet  foglaló uj cimets  

e gasdaedgi iamátló iskobik eegéi.v , z óső t. -  ;)e  emellett  a  1e.:.,-  

nragyobb tircir;,.Iel Es a  siker  iripinti rendUletlen bizalowlal tdlt  

e 1  az  a kivr.íló &rdekl8dé e, av3ailly el a tanitői kar az uj  szerve-

zetet x.o,.:>odta." / XL 1897.aavf.l0.os.1-4.p. /  . 

:3iró József ké®sthelyi tfatai tó a gasil■•ligi isr«:é tlá ískolák,tt  

igy üdvözli  s "A tantervnek áttekintése mindenkit  mect;yázhet arról,  

hogy 1E368. óta haxxAnkbaan egyetlen egy  intéskedés ser:, tOrtónt,  

a:;elyben kiiznépfink 	érdekeinek felka.rolHSn oly ¢kl,%Itins ki- 
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fej; zésre jutott volna,.  mint a gazdasági ismdtlő iskolák intézmé-

nyében." / NI. 1897.évf. 4. sz. 2.p. / 

Fűlöp Sándor tanit6 tuxaégotáról nyugtázza a helyeeirányu mi- 

;:iszteri inté zekd.ésts "Sokdig haagsott 41 a segítségért kiáltó 

ssd, mig Yigre a kor sstiksiglete kife jeséere jutott.  8ekitnk ta-

nitőknak es kb. igy szólt: dpitsünk hajlAkot az élet iskolájának, 

iCésgi toiink bölcsőt a földnüves ismeretek ápolására, hogy boldo-

gabbi tegyiik a jövőt. illitsuuk egy iskolát, mely az okos gazdál- 

koddtt ie ozAmitó elmét, annak eszméit plánt+tlgasaa. Ilyen ha ng , 

ilyen sző vain  az, ami ma a gazdasági ismétlő iskolák eszm é jét 

felarzinre  hozta és az általános lelkesedés r4asest4v4 tette." 

/ Ní. 1897.évf. 22.sz. 1--4.p. / 

Végh István garata].ök i tanitő a gazdaság* ismdtlkS iskolák meg- 

teremléeéhez kiváneikerts "81 kall mindn,rdi junknak ismerni,  bogy 

• reformeszmének nagy jövője v,;a. Nagyban hozzájárul a jövő 1140. 

gyartsreság nemsetgagdáesota kifejlődéséhez, *oak. annyi energi- 

á t a kivitelben, ktilönösen a végrehajtásban, mint amennyi .  a re- 

forebian az életrováláara, a kultur dis uoaj$etgasdászati tartalom, 

is  hazánk mezőgazdaságának 	 mely a kisgazdák, as u.n. 

földmiivesek között van, nem is nagyon sokára határozott leldtle- 

tet vess." / lIL 1E397.évf.tá.ss. 1-2.p. / 

tgy *  ilyen lelkes hangnemben ilc?vözli a magyar  tanit6k sexege 

• saázaciforduló, a"ji3vő" iskoláját, a gazdasági ismétlő áskoldt, 

annak #tawkágképECS hívatását, wellyel aegelősött minden eddigi 

ge.zdasági ssakíntésmény€inket, melyek eddig 'főleg diplomás oiméart 

verekedőket neveltek, mig gazdasági ismétlő iskolák a kellő 

gya/korlati Aés elméleti ismeretekkel rendelkező eesőgazdasági 

mutnkdsok képzését tiizték ki, helyesen, célul. 
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-: i emót16 
	 se 	 . 	ndi  

is  él~tS ereda~é~,yei __._.~ 	_ 	,_._.. 
A YtM 60764/1896.az. rendeletével hivatalosan is megindult  

a gazdasági isa6tlE iskolék ®xKrveséee. Amint as el6s6kb61 kilö-  

nik, n tonít6sdg körében sok hive volt as uj intémm<énynek.  Eősel 

12 esxtendá telt el as ,általAnoa irrinyu icjay`:tlő iekolák első diY-  

Yerenoidlódésit6lo a$ 1884-ben életrehivott iparo®tanone okta-  

tée asgvaldsct.ldeát61 h,esdve, melyet elsősorban a tákós te jladis . 
. 	, 

tiosott létre. A gazdasigi ismétlő iskoltkat eszel szemben a na-  

gYar tenitók népeserE,tete ► ezrskkentette asgrba, és ®egórl•lte gon-

dolataiknak ast • gyümölosit, mely a noses'  nagy többségét  

v6 paraeztedg oindk4t nembeli fiataljainak életre nevelő iskolati-  

pusát, Hga,adaségi iar..étlQ iskolét hozta, létre. 4k. a F;yakorl••  

ti  élet nebis körtüatérqrei között 416, a  nép nyomorus[goe  helyse-  

tit, ks,tilturálatlanedgát vildgoss.n 16t6 tanitók voltak amok, akik . 

éveken  it kiisdöttek a tisstán formalista, minden tekintetben sted-  

d6 intézménynek, as dl tsldnos irdnytt iss4 tl6 i skolAmak gyakorleti  
irányuvd tótele érdekében:  

A törvénrerejU miniszteri ]rendelet kiadáeAval megtörtént as  
d►ltaldaos ismétlő iskólák mdaodik ditterenoiilddása. Meglepő g,yor-  

,  seséggal követte  a rendelettervoset parlamenti jciv4hagyéstt 	a  

végrehajta~4ei utasitáe mc.gjelenéee, mely mindenre kiterjedően hi-  

v,etalej!sea megssabta  as illet4kesek' teendQit. A munka orassláar6-  

szét a ezervc.ao, a  gyakorlati f"+eF,;valáeitde terén azonban a nóp-  

tanitdk vettak át. A legtöbb megyében Önkéntes sserveséseel  jéri- 

si ór.tekezleteket hivtak ös,s$e, ahol behatóan tnnula:ényoztAk  o 

megjelent rendeletet.  Hazatérve igv, ekeztek egyrészt megnyerni a  

helyi hatdadgok jóindulatát, másrészt sejAt íekolAjiilc kUrxetébe  



92 

tartozó szülők kdscött folytattak telvíl4gositó, maggyőző munkát. 

As állami tanfeldgyelőség telhivts' a a kivánt keretszámon 

Yelta jelentkeztek a aegeservezett esaktanitói átképző tanfolyam-

ra, minek eródainyekónt már az 1896-97. tanívben országosan mint-

eey 300 tanitó állt a sue4ndul6 gazdasági ismétlő iskolák ren-

delkezésére. 	Az óvatos korabeli beeslise szerint a miniszté- 

riumnak kb. tiz év szükséges az országban s sréges 2500-3000 

aasdaai,gi ismétlő iskola hálóaat'nak kiippüéeéhes, évi 250 - 500 

fej iskola gyarapodásával. Est a  fejlődési 4teme t az élet rUvi de-

zen tulhalad tri, és 1899-ben a korabeli jelentés, miniszteri be-

gsámolö már seer iskoláról ad számot. 

UagP,, segitedget jelentett a cservesésben, hogy az állam már 

as első évben költségvetésében biztositotta 100 - 120 gasdast-

gi isnétló iskolában a tanitók tiazteletdi ját fedez 100 tt-snyi 

áll amse ;s3 ly t. iáz a tény sok helyen adott nagy lendiile te t a gazda-

sági lamétló iskolák ezervesésének, hiszen a tanitői tizedet ki-

soly airtikben emelte  a havi 100 Pt-ban aegállapitott tisztelet-

dii. 	A földmüve1'eU ri mini ±zter gyors ós hathatós intézkedi- 

se  is  segítette a szervező aun;ca. sikerét. Vállalta minden meg- 

szervezett gasdaaá, i irm ' tlő iskolában a ssUkedges gasdamági tan-

eszközökkel való di jmentes elle t€íst. Pályázatot hirdetett egy 

gazdasági vezérfonal megirásslra a tanitók részére, ás egy olvasó-

könyv szrrioristisiri a tanulók ssárára. $lhatározte, ho minden  

megyében legalább egy minta pnrsa.sztgazdaságot állit fel, mely kö- 

vetendő példa lenne a gazdasági ismétlő iskoláknak. 	A VKM-mel .  

egyetértésben évenként gazdasági tanfolyamok szervezéséről gon-

doskodik a tanitók gazdasági kilo6psieinek érdekében. 

:A fentiek egytittvive biztosi tották as egykoru tények alapján 
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a sservesis realitását is gyors végrehajtását.  

Alapelvek tekintet ti  ben egp+örate ti3 volt a f eltogés, hogy a min-

dennapi nópiskolávsl ezi+ben, mely csak riltalrinoA irAnyden mozog-  

hat ,  a gasdaeági íetabtl6 iskola legyen gyakorlati irf~nyu.  .•:zr rt: 

1. A gyermek kízdrdáUt; azt tanulja, amit neki mint jövendő fáld-  

müvesnek, gazdasszonynak, eleendő anyd.nak tudnia, kell.  

2. As elméleti oktatísmak a gyakorlati oktatitssal szoros kapcso-

latot kell teremtenie.  

3. Minden tanult  ismeret a vidék terxel4si irt4n,yíra legyen  i  fi-  

gyelemuLel do  annak fejlóádsé t .3egitee elő.  

4. A szemléltető oktatdariak /kirdndulásoknak/ tapasztalatok-  

tapaeztelatceerd;cnek tAg teret kell biztositani.  

5. Minden  eszköasa►l küzdeni kell  a konzervativizmus, nz "a.pdm  

is igy szokta" elv  ellen, a korszer:i siezógazdasAf7i ismeretek,  

, eljárások terjedésének bistosi ttiedért.  

6. Teremtődjék meg annak lehetősége, hogy ssakkapsett tanit6k  

tani tsdk bJ rwekeinre  t  • gasdasdgí isaeeretekre .  

7. 4iitjük meg a ktizesg 61'1i10isig6t /orrost, Allatorvost,gas-  

datisztet stb./ a gasdtwági ismétló iáltQla ítgyének. Vonjuk b  

be a szemléltető oktatdslla a minlassei!ö gazdálkoddst folytatG  

kiega'cc?ék guzdaeégait ie.  

8. Keltik fel  a  tanul tucl4evtsigyát.   

9. A neveléo kapjon megtelelő azerr pet n fiatalok oktatisa .msl-  

lett a pubertás kora veszélyének leküzdésére.  

lindeseke  t  az elveket egy iel o zóli tá mondatba foglalhatjuk  

össset Ainitsurix at  élet,nek], 	gaddaetigi iazétl6 iskola legy en  

Ss flat  iskolA jat  

L 
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1899-ben mAx 1000 gazdaettgi iskola mitködtitt halainkbEU ► . Mindes 

két dv ezervezómunkatijt'nak ered.:dnyekfppen jött litre. A aipsserű- 

ség elvitathatatlan az uj iskola tipusától. A niepsse=rüsdget a ha-

zai sajtó az ezer  iskola be jelentéeével ■ég fokosta. A gasdaségi 

i ssitlQ iskola sservc}zstfvel, tantervi anyagéval, mddasersivel fcr 

radalmi.an segváltostatta islvolarendsserttnk addig  teljesen meddt 

tagosatdit, az RltaiA:o e issitló i$Icolr<it. 

Liteigtelen, hogy a fentiek s  főleg as azt feldolgosó korabe-

li statisztika tükré ben viligosan megmutatkozik a koratny isko]is 
keressttil eróssakosan megvaldsitani akerd aagyaro•itási politiká-

ja . A kormányt a nes►ptisigi vársegydk állami gasdasági issitló 

iskoláinak 	mindenéron emeli. i'srról a ttinyrrlil a statinstika 

össseállító ja lilkendesve igy  nyílatkosik: "Két é v alut t 1024 gna- 
t 

 

dastgí ismétlő iskola  szerveztetett, melyek kiiziil esupén 84 fele- 

kesetí, a többi állami, küzr:tIgi jellegff, igen kevée kivit ,  11e1 va-

lamennyi  magyar  tanriyelvii. 	/Rallies Perenc, é ptani tók Lapja,  

1899.4vf.l2.ez. 1-3.p. / Ugyanakkor a ezinntagynr vidékelv melló- 

zdse is kitűnik, s as Alföld hatalmas tnny► avilAgsi fiAtaleá.gának 

ssallemi sötétségben nagyéisa világosai válik. De es osak as e•- 

gyiiv, tors, a naoionalietH szellemtől eltorzult oldala as iremnek. 

A sátslk, rablr ©gi oldala a nip kul turdl teáginak, általános felemel-

kedésé

n

ek nag,.veserét eredsiny ►ir61, a gazdasigi isadtlti iskelrtk ttl- 

dllitáednak tinyiről bessil. 

Az  eredadnyek kösi ssímitbatók móg a következők: 

1.A kössigek többsigr gondoskodott a ga;r.dasági íRSr4tl6 iskola 

gyakorlati trenitdstyos ssüksdgeA tertiletórdl. 

2.Ői:élld gazdasági ismétlő iskola léteetil Aéke4scsAbe4n, CsongrA- 

don,HA jduszoboszlón, Halduhad.YcáBiáin, Hatvanban, Kiskundorozs- 
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leankécaon, Yunhe g;; sssa, gigyfalubaa, Zaliisgsrsssgsn 48  

OYoisift.  As esNeben ez iekoldkbal 81. ;.1mo.ssottt tssitdlc tiseté-  

a;e 600 it., 150 it. ].aka<+apéns, • a gasdasdg Oredelatének  

20 A-a. 	 . 

3. grthetó, hogy  ezen  kowpl,y jöveci aliat reaiAgitien 1897-ben 600  

tanitó végezte al as =Altal randessRtt iillönbösó gasdaségi  

azak tmstolratao t.  

4. Az 411am az 1898-39. tanévre 30.753 Pt. dllaeesrgdlyt bizto-  

ai to tt, molyneic ntirdiéedss ass srtltelhón'e.t ssletp jdn mind's re-

mény megTolt►.  

Valóban ugy 14íazott, hogy semmi esrn  akadályozhatja meg as  

elicöyotiesső dirskben az njabb ae•7!r'gu/ta~sdgi i emétlt' iskola gzer-  

vezéaöt.  
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hlgondoléeok i   „1avnolatok 6s  intézkec3ések a Aa$dasf,gi ezaktlnitb— 

kéozésről 

Azok, akik 	tapasstalataik, hazai felmérések is ígé- 

nyak alapjin sikrs ssdlltnk az általános iesítle iakoia differen-

oiáldsdért, egybehangzóan állitották, hogy a fejlódóe tullépett 

az 1866. évi XXXVX I.to. oélkitüzéri4n, mely szerint rak ismétlő 

iskola oélja AMR  SAS, mint  a mindennapi iskolában szerzett isise- 

retek iemdtlós• és kiegéssitése.Ahol az által i nos ismétli isko-

lát keretében mégis ennek a rendelkezésnek szellemben folyt a 

tanitás, annak teraiezetes ktívetkesmdnye lett amok elsorvadása, 

vegetál 4sa, tinztdn formalista fennill'sa. A reform, a differen-

oiélődás hivei tagadták azt, hogy as ismétlő_iskola egysserü to-

vábbfolytatdaa a népiskolának, bér az annak szerves rinse, de 

annak dltelines irányával szegben a gazdasági ismétli iskolá
i
ban 

a gyakorlati iránynak kell dántő módon érvényesülnie. Ezen alap-. 

elv igazolósÁra ; nyoáós gazdasági, pedagógi al is  ezooidlis i,udo-

kokat soroltak fel, melyekről as előzőkben beszámoltam. Helyesen 

látták meg a kor haladó nzeílernü pedagógusai, tanügyi vezetői, 

hogy van népünk .if jus[gdnak 5 i .  jelentős cnoportja, melynek ezük- 

edge van  a legvessed. eresebb korban, 12-15 év kösftt, gyakorlati 

irsinyu oktatásra. Az as iskolarendszer, melyből es kiesik, 

nyos. Parasztfiataljainknak valóban abban as időben nos volt m6d-

j a sarkiskolai /technikumi/ oktatísban résit venni. *lettiknek 

• döntős uzakaezdbsan azonban szüksége van mindkit resti Mital-

jainknak, hogy hivatásuk alapvető ismeretére oktatva legyenek, 

azok szépeégét ere ;láeedk és vállalják is. Ez • célkitömés sa, 
1963-ban  éppen olyan aktuális, mint a századfordulón volt, *lesen 

napjaink felepolitiká fidnak egyik legó ge tább problómé j a a parasst- 
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i f jus ig ve rosba UM6ntésének met;akadályo zc sa. A ma tov'bbképzó 

iskol'jdnaak falun kétségt.;leniil es az egyik legfontosabb oélki-

tüsése. A tapasstnlat azt mutatja, hogy ahol ma est a kirdist 

jól fogj4k meg, pl. Seabolosban, ott fel tudjAk kelteni a. tónu-

lóif jwatg drdekldd6stit a mezőg.ázdast(g iránt, s ott sikerifl :ked-

vet, örÓ et ár& szt6 légkört teremteni, mely l 'ghatdsosabb vonze-

rő • falun való maradAsk oz. 

mihez a nagyon fontosas oktatónevelő aunkdhoa akkor. is, ma is 

a legfontosabb a szakképzett nevelő. Z'psisének Iontoesdg'ról a 

kor felelős vesetói is meg voltak győződve é$ a TKY as PM stel e-

gyet6rtéeben gondoskodott  is  képzésükről. A kiképzett, dtkipsett 

tanitdknak feladj tatul tüsték ki, hogy 

1. a gazdasági életet a haladste ir€r yAbnxi vezee nék. 

2. Küliintis tekintettel legyenek a tanulók csen korban meg-

lévő testi ée lelki eajútoesdgaira . 

3. ;z o ctatdst a  vidék epeoiálís adottségainak megfelelően 

kell v'gezniök. Mutasson rá • tanit6 a vidék melógazda-

•Lgi technikai is kulturális elmaradotté nak alapvető 

okaira s egyben mutassa még a gyakorlatban bsv416 kifelé 

vezető utat is. 

4. Felkészültségével bizalmat kell ébresztenie a tanulók-

bá:ri, a zUleikben, eajét saga és fiz általa tanitott koraze . 

rü ;ezőgaldas4 ismeretek iránt. 

5. Állandó tova nnképaissel íeyek"zxenek felnőni a tanitők 

a fokozódó igényekhez, feladatokhoz. 

Aagysserii elvek ezek, melysk helytAllóak mind a mai napig is. 

llegval eitáauk azonban a kor fesailkapitalista virlzonyai, as egy- 

h'ssk tudatosan paassziv magateetilsa, nerc egyszer aktii ellenéllá- 
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•a kdvetkestében csak rée s~ban valdeulhattak reg. Pedig a kUlfbldi,  

főleg as intenziv földaiiveléet folytató nyugati áll arcok •iir ekkor  

isi ssok .  j6 példával asolg'lt:uc a mező ;azdaartgi szaktanitó I:40486- 

re.  Igy tö.;:nek közbtt például ;rvá.jeban már megsz rvezett foraéban  

folyt régebbi idők óta a n'ptanitók ismétlő éss továbhkdpsó tan-

folyamrendu ere, mely ny'ron három hétig tartott. Al  Sc..  "kur-

zusok" tananyaga as igényeknek megfelelően változott, attól füg-

gően, hogy milyen irányu ezasskképsisre volt esUkeége as oktatde-

Ugynek. Erre aatntdre a  német birodalom országaiban mok hasonló,  
főleg mezőgasdae$gi irs4nyu szakképzés lolyt.Kótségtelen, hogy e-

zen pé dt k ösztönző hatásának sok kbze volt a hazai átképsó tan'  

folyamok me,. szemesésére, melyek 1896-tál kezdve egyre nagyobb  

sikerrel sservesedtek.  

A tanfolyesoknak előirt teirgyai, melyeknek elméletéről és'  

gya/korlati megvalóeit4eiról oktatdet kaptak a Hest vevő  tani-

ad/, a következik voltak:  

1. Waj, talajaivelós, /tnlnjinme, trdgyaiss ms/.  
Általússoe és ré ssleges növénytermelés.  

2. Kltaldnoe ée részleges állattenyésztés. s.  

3. Baromfi, sih  is selyemtenyésztés.  

4. Gasáasigritel és gasdaw gi épáletek asgierertetiee.  

5. frdísset.  

a hallgatóknak a VKM is as PM altal kiküldött aegbizott-

jel előtt r4esletes vize t  ét kellett tenni. Az elért eredeinyek  

alap jén érderjegyekáel osatélyosott bisonyitvényt kaptak a  

résztvevők.  

A  tanfolyamok időtartmaa ep hónap volt. 	. 
A. tanfolyanok eredrényeeedge kétségtelen, és az évről évre ezer- 
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sett tapasztalatok alapján egyre sikeresebbekk4 váltak. Kezdet- 

ben sok kifogás seriilt fel a tanfolyasokkal sssesben. ld azör s 

1. ,  A bevezetett mechanikus tanulisí sddsser ellen, saeely s 

követelte, hogy a 3O--4O-éves, Gyakorlatbas kiv416 *ani- 

tők a kiadott terjedelmes  vezérfon4l szószerinti aegta 

ls[eát v'geazék el. '  

2. As első vsmérfonelak taniqLyaga főleg a nagybirtokra vo-

natkozó gazdasági iameretehet foglalták, magukban. 

3. A" hallgatók a tanfolyamon, illetve annak .vígestével azon- 

nal vissgAstak. /Javasoltd,k, hogy a j l megirt vezírfonal 

anyagd b6l a tanítók a következő év nyarán vi zsgr zhassa` 

nak./ 

4. lile ints nem voltak figyelemmel a tani tők se zólgálati helyi-

re, az ottani vidikek adotts:gdra, pl. a dundntuli tani.-- 

téka.t a keoskeméti homoktalajra vittak földműves tanfolyam. 

ra,  aaol saját viszonyukkal ellentétes dolgozat latlak, 

sót tanultak. /Javaaoltike a tejjellegre való tekintet-

tel szervezzenek tanfolyamokat./ 

tapasztalatok figyelembe vstele, a javaslatok m gvalőeit" 

sa azonban jó hat4Rsa'l volt, a a tanfolyamok vonxdbba.kk' váltak 

a tanit6$ág körében. A közzétett felhivsieokra adott  egykori jN 

lentkeaisek száma éillanddan növekvő tendenoidról ós az övenkénti 

tul jelentkezésekről tuddeitanak bentsiinket. 1699-ben 400 helyre 

1200 tanitó jelentkezett. ,kaek est adatok bizonyss'gtéteelei a  ma-

gyar tanitóadg haladó saellemének, a néphez való Miségének. 

Igea jelentós volt as as akeió, melynek értelmében a jöv-' 

szaktsanitói utdnpótlás érdekében ars !x évente több tanitókép- 

zót végzett fiatal tanitónrzk havi 400 Pt-os i ztöndijat, adott , 
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é8 ezek as !'l[ fltal szervezett kátdves főldaí.ivee iskolába  tar-

toztak beiraticosni. A t'iatal tenitók ott •lmdleti és gytorlati  

issterstske  t szereztek, s utána a YK1L alkalm€isti óket, mist gaz-  

dasági. sza.ktanitókat YieSolt /1200 Ft/ fir.etéesel.  

Utoljára, de  nos utolsósorban szólnák arról a számbelileg i-  

gasolt tényról, • mely aiserint a gasdasági ismét16 iskoláknál f8-  

hivat$sn tanitóYdttt alkalaasott, gaadasdgi továbbképz6 t^nfolya-  

ao tvégzett tani tók liso té se a rondos nipi skolai tani ták  fizet'-'  

sihez visaonyitva jóval magasabb 'volt, aminek kétségtelen nagy  

jelentősége volt a gasdasági továbbk6psé• vonalán.  

1899-ben a népiskolai állami tanitdk fizetése . 	 800.-Ft _ 

1899-ben a gazdasági esaktataitdk fizetése . 	 1200. -Ft  

1899-ben a ezaktanfolyarr.ot végsattek havi p6tléka,aki.k  

az egyezerti gdadasdgi ísmétld iskolában t:ani-  

t  ri  t tak - átlagban 100-150 Ft.  

YiE;til érdekes kdpet nyujt a nyári  tanfolyamok helyének !elso-

rolása, aminek  elosztási a~ednya nem  volt ugyan lcedvesd, mégie e-

redményes munkát Végeztek  

Pelvidéket<t: Rimaszombat 	Dxnént:xlout Pipe ,Ssentimre  

Erddlyben: AlgydgJr 	BáeefsegyébentiagysseAtaaiYlbe  

Bdnétban: T:ugoa,Qsdkdva 	Peet-:'ilio: lCevskemit  

Jé eranagykun: 	Csongrd8 :  

Bé ké saegye :  

.összesen 13 helyen.  Bask a fSlőmLtves iskolák, melyek .  a nyári  

tanfolyarmek azinhelyei voltak, ardnytalan eloszlásukkal sok ne-  

héssiget okoztak, de alapjában mógia .  jsl töltötték be hivatásukat.  

Hiszen az okszerü gazdálkodás éltalf+noe alapelveit  as itt tanuld  

?• ani ták tulnyomb  t ttlbbedtben e1sa jdti tdtÁk.  
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Nagy eredaein,►ek eai,ile ttek meg as 1890-ee években • gazdasági  

iskoldic eserveaééénél. 1896-ban, illetve 1896•1451 1898-ig  kii  

iv alatt eser gasdaségt ismétlő iskola az.ervesódőtt• A  kesdsti  

lelkesedis  tovább tolytatódott Is '1901-ben a sinisstériuu►i  ~ 

lentás  szerint  ujabb eredményekről ssámolhattak be: a  gasdasdgi  

ismitlő lsko]dic salsa  1560-ra emelked e tt. '.,zek az s dritok kit-  

ségtelen tejlddist bisor ►yitansk, de new  törttleh iejlődést.Ohait  

kutatva a következókre mutathatunk rá. Ezt megelőzően le  kell  ,--. . 

ez6gesnünk, hogy ennek a nem *Osseo  egyenes vonalu fejlődésnek  

okát nem a tanitók lelkesedis, akax ~isa megtogyatkgzásábou ta-

lélhat,julr. A legfelsőbb szervek, a VXM. as  =As  nemcsak esg-  

110 vsYhal, hones tettekkel segitettilc a gaaEdaaigi ismétlő iskola  

tárgyi leltiteleinek, személyi adottságainak megteremtésit. A  

'  h ul tu  s z  tárca kö  l  tsi gveti sén belill a gasdasági i ssi tló i skoliba  

ii6oldirdnysott összegek  ‚vent'  eselkedteks  

1897-bea 	16.000 korona  

1898-ban 32.000 " •  

1899-ben 49.000  " 

1900-ban 76.000  " 

1901-ben 150.000 " összegre emelkedett.  

As elmaradás okais Sled és alapvető oka az volt, hogy  a tu1-  

nyom  6  többségben as iskolatenntartó s:e: egét betöltő epybtizok,  

lcösségl hat6sigok minden teled szerv buzditd rendelkezése s a  

tanitó;c lelkes Rzorgalmasésa ellenire vonakodtak a ga.adaségi is-  

mé tld iskolák  tárgy if  e  1  ti  telii  t, • g4sdasAgi i sr^.é tló iskolai  

tanitók éllessegillyel is megoldhatd terheit költségvetéseikbe  

F k  
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felvenni, illetve biztosítani. Igaz, a 60.764/1896.es. minies-

teri rendelet sddot ad arra, hogy a felsőbb hatóeeígok erilyesebb 

eszközökkel rág; zoritsik esz iskolafente rtdkat, hogy  a gazdasági 

is.4t16 iskolákat állítsák tel, de eseket a felsőbb megyei ba.- 
tósásokat legt5bb esetben a valóságnak meg neee telelő adatok 

szolgáltatásával d helyi hatóertgok fdlrevezették. 

A tanitf, akik lelkesedve elkezdtcsk e :szervestet, fejjel 

Utköztek as ellenállás ,lekUsdhetetlen akadályába. Szembe szállni 

a tanító felett  szinte korlátlan hatklommal bird, a terheket 

vállalni nes akard iskolussikkel, az azt vezető mindenható plébá-

nossal, egyházi vagy kbasigi vezetővel, as akkori felekezeti de  

46 zeigi tanitdk lealázó tiiggó helyzetét figyelembe véve, a le- 
, 

hetetlensággel volt határos. 

Elba  volt,  hogy  as 1896-ban kiadott miniszteri rendelet 

/ 8servezet 6e Tgnt•rv / a szervezés én elindit's keresztUlvi- 

telit osak általánosságban trintette, és z roe határidőt nos  

szabott ki. "... oly kösedgekben, melyekben a lakosság tulnyom6 

rdszére gazdálkodással foglalkosik, s amely k +ze'gekben osztott 

elemi iskola, vagy iskolák vannak, köteles \ a kzeég gazdasági is- 

métló iskolát fele+lllitani és fenntartani ... " Ezen  kötelezett-

bég alól csak az esetben menthető tel a ktizatig, ha ilyen ismd t16 

i ekolát r t.s jogositott iskolai nntartó /illan., hitfelekezet/ 

Ilit." tz a szavsgezde a lslelőseigvtllalds vág ilkUli osUr4-

&u re-cco.vardedra adott alkalmat, amit as illetékesek minden tor- 

cik.lban ki is haszn ltak. As állam viszont, mint az előzőekből ki-

tűnik, ugyezólván csak a nemzetiségi vid'keken vállalta a gazda-

sági ismétlő iskolák telállitdsát de  tenntart ,edt. 

Nagy akadálya volt a eservesáf lendttlet4nek, hogy a köasígi 



103  

is e,dj►hási - istoiassíkek, ha nehesen le, belenaentek a gazdasági  

i  soé tló i  ekola sservesésé bs, de a: tani tóknak já ►ró 120-150 koro- 

na iiesteletdijat 50, vagy annál  is  kevesebb. össsegben dllapi-  

tották Bog, amt. ni#a kowolyta?.annt4 'Wite a aservesi• akariaát,  

mart a gazdasági iirétYő iskola ker.  t jiben nyáron is  kii$reAílktid-  

ai köteleFS ta.nitd napi dljazáaa ugyezólván a semmivel volt e-  

gyenla. lfozzá; Arult, ehhes wig az a tiny is, t.i. a tanitők  elked- 

ve tleastiséhex, hoa es a ti r3ztelee tdi j nss asámi tott be a Dyna-  

di j öissegibe. ií&trAltatta a gazdasági iea4tl6 isko2.4lt eredmé-

nyes munkdját, nipezeríiságínek iejlddhsit, hogy egy ideig nem  

volt ttankönyv, kislSbb pedig a tabitónyvek beazerzdaire Mhos=  

lehetett ráesoritani as awugyia ion  szegény  szülőket, akik  alig  

-várták gyermekeik teloA.pereaését, b ►ogy azok riest vállaljanak  

kaireattikkel a osaló.d létfenntartási 'gor:d jai tAl. A kösségek eb-.  
ben as see tber: sem siettek Dinzbeli eegitséggel az uj intismány  

fejlódisihez, pedig erre a népoktatási törviny 32. cssakassa a=  

Iapjár: ktitelesek lettek volna. / T.i., hogy az  iv .lejón  •sM- 

reze  be a község a geszdrzoó.gi olvasókönyveket, moose szét a ta-  

~:u1 ~5k knabti, is utána hajtsa be az űrdt./  

Nz eredainy.s elmaáleti is gyakorlati  oktatáshoz nem volt el*.  
,  gendó a  heti 5 óra ?Allen és a hell 2 bra nyAron. A táli óraszá-

mok eme1Éscinek helyi elhatárosása nem üt.közt;tt volna nagy aita—  

dályba, de a Községek - j61 tudva az okát - eat secs velősig.  

tották Meg a legtöbb helyen.  

4 gazdasági ismit16 iskola ie jll44e` atinek és nsiysserilsdgínek  

akadálya volt még, hogy ha az eeyht4zi, kbasigi 1skOlateantartQk -  

—  1et tsraatra engedve a fele bb utasi t, l. snak — ki  is  jeli3ltik sat  

a gazditfi{gi ismé t16 iskolai gys/xorlá ara al;ca.lmas tertü.etati ik- 
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kor  Vagy  kicsiny, vagy rossumineséel földet adtak,  amin  a  taut-

t6 sóg a lagnagyobb er6tsszi téeek Aria sea tudott poldarnta+bó 

eredményeket elérni. Ltilónöset► hátráltatta a gasdasági ismitl.lS 

iskola gyakorlati  oktatását, hogy a esitkséges korssarti eeitkti- 

sök bessersée#re a közs6gek - hogy bebisonyitsák a ktiltséget 

jelentő uj iskolatipus életképtelensligét - nem biztositottak 

kblség►etéei fedesetet. 

Mask  is rids  eg„ydb, as egykoru iskolasziki jegyzőkönyvekben 

találhat6 okok öasses*ige eredményezte a gazdasági ismt tlő is-

kolák egpeneevonalu fejlődésinek elmaradásét, akadtilyozta meg 

a ta+dp nagy tübba6gónek ssakezerU 	ko rs xert! nes6gesctdsé.gi i a- 

meretekkel veld  ellátását, Maly biatoaithatta volna ameg,élheté- 

edt a haza hatérai k2fsőtt, 6e nem k6nyssertilt volna zná.s$61 

millió magyar a kivándorlás nehdz, neasetpuastitd utjára• .  

A fcleleaadg kérdéedben vitathatatlant felel6e a magyar 

uralkodó osztály ée as  Őket  kiegolgáló urhatnAm tiaztvieel6 .. 

rétes. De legnagyobb mulasztdet vdasó fokon mégis as iskolák  

tulnaomó ttibbadgdt kezükben tartó egyhdsi' hatásügok követtek 

el, akik kesdett6l fogva  szabotálták  a gazdasági ismétlő 

14k feid.11itásdt, melyek ujabb költeéget jelentettek asiamakra, 

is legtöbbet► , amint errs alkalom nyilt, általános iriaytyt ii•- 

m.itló iskolává sservesták it. 
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l dék K 	tlő k• leik  
m.gezcrveaéedre, további ditferenoldlésára  

Val(' igazak Halása Ferenc miniszteri oeztályves.ts3treJt a kdp--  
tanitók Lapjdban 2899-ben kő sölt. esavait. "ádpoktatási  .  izel ►gá•i- 
nyeink egyik tdgozatétridl sea tapasrLtaltnwk ehhes foghatd 444040-  

liptetisi sikert". mindennek alapvető oka, hogy a:  tsni tóség  wl- 
j e; a ere ji b4l idisdött azti rt,  hogy nipolc tatd.e4pk addig teljesen  

meddő tagozatát as dltalártos iritnyu ismétt!! leicolsit TLtsserve7ze  

gazdssigi i+eiaétló iskolává, melynek eredményeasigit kihat a gym-  

korlati iletre, ellisegS.ti a nép aasdasági és kultrurA,lis felemelm  

keddsét. As aldbbiakbHn egyaéhén,jr egykoru cikkből Wave alit  .  bi-  

sonyitjuk be, hogy a rzéptwnittSk a rendelet nteeje±leniee utiu naft  

gyon rövid időn bsltil milyen komoly ersőményeket értek el a  

sservesis terén. A besaiaolák gyakorlati eredményekről sadlaalt,  

Os sea hangzatos tréfisokical, igér.tekkel, ha.n.em as eredaénygk  

pildá jdval serkentik  tent tótlrsailtat. A gyakorlati ten.áosok egiss  

seregét ad jAtk köakisre a gazdasági isaítlő iekoldk ainil előb-

bi, gyorsabb, minél ssil.sebbköriu aegwra.ióealliea- ~órdefcébon.  

A megvalósitás, a tr'isirletexis ,kösben ujabb 48 ujabb ötletek  ms-  

riilnek fel,  melyek a tovdbbi ttS .icé l e  te sí téssel biztatnak  és a .  10...  

vébbi ciffereneidlódde távlatét mutatják be.  

Hihetetlen optimistas sugirsik ibgárdy p,r:tal ásékeesirhfirvéri  

tani tának a Ndptenitdit Lapja 1899.4vi 47. sasimébeu megjelent  •. 

"Az ismétlő  i sko llik u j jéestl,.le ti s4" ' o. oikkibdl. A ai kk trdlasa  

Telrno,k Gyula aggodalmaskodd hang* oikkire Aéptenitdk Lapja  

1897.4vf.42.sz./, melyben Tárnok  nagy  e3.issaeriseel $ddzik ugyan  

as 1896.nov.16-e,n a 60.764.22. miniezteri rendelettel életre hi-  

vott gasdaségi ,isai tló iskola essmá jének, de mér as .línditds  



pillanatától kezdve olyan tárgyi de  sseaélyi feltételek aegaddsínat . 

biztositeisdt kórt törvényére jói rendelettel aledt' asstva, am t  as 

aik vari viszonyokat tekintve egyenlő volt a szervezés elindití-

•daak bisonytailan idr;kre való •lhalasztisdval, a hazai taslitőség 

lelkesedéséből fakadó gazdag teremtőerőnek betagya✓rstdeAval. 

bo .gArdy Antal cikkinek kiemelt soraiban elí's 1eg sorra *seed . 

falva Teirnok aggAlyoekodó tóteleit, kijelenti: •A gazdae4gi i;slsít- 

ld iskol ík sz°rve óee tir:il tehát nines semmi Y .ehetetlensig11 tí—

j el entcs ezé t meegerási ti a tove& bbíakban, mikor ast mondja: "Nes kell 

a szervezéshez a'e, mint józan gondolkodta is egy kevés jdakarst, 

s meglesz a gazdasági iskolai" Hogyan? Arra mihdjért gyakorlati 

tanácsokat is ad: Nyerje ise az ügynek haizAnk minden tanná je as 

i skolaeaókdnek elnököt. Az hivja össze az iskolasziki tagokat, is 

a tanitó iamertesie a gszda.aógi ismétlő iskola szdkségess'gét, de  

iű sze a vonatkozó miniszteri rendeletet, mely kőtelező minden i*- 
r  

kola$santartóra nézve.. 

Ezek alapján javasolja eltogadásrae a kttvetkes ket: 	 . 

1. Mondja ki az iskolaszék hatizosatilag, hogy ismét18 is-

kol*ija gazdaségi ismétlő iskola. 

2. Szeresze, vagy szereztess be a tanulók sri;lei Altat as 

iskolaszák a gasdas'gi teSsit16 iskolai tanulók ezAnAra 

irt alkalmas oltiasöktinyveket. 

3. Adjon alkalmat, módot arra nézve az iskolacsók, hogy a 

tarutó növéndékeinek 114 okszer . gazdálkodást besatat-

busa_, *sast hiv ja tel ars illetdkes hatóság a kösedg ls.-

kdit, hogy kószaéggel engedjék meg a tanitdnak misze-

rint rcövenddkeivel Kis ;asdaedgait megtekinthesse is  ott 

a látottak alepjén szakesetű magyardsatot tarthasson. 
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Ha  cask ennyi tiziogatdst nyujt as illetékes hatóság, ugy kedves  

basánk minden kősségében egyeserre fel lehet állitani a gasdasigí  

iaamitlő iekolúkat. Ujjeisziiletnek az ism6tiő iskol'k!" fejesi b41  

optimista és mégis reális alapokon nyugvó  javaslatát Bogdrdy.  

Az egésznek pedig alapvetően az ad hitelt, hogy bejelenti:  

est igy  csináltuk B ékesfehérvíáron és sikeriiltt"  

Vadai József nagyváradi tanfelfigyelő "A gaudastági iemitl6  

iskolák jövőjéről" a. oikkéb.n esea►ályee álnAnye alapjain esd-

mol be  a gf zdaskei ismétlő iskolák nipnsertiau gér8l Torontdl - me-

gyében. A siker oroszldnrisa■ a falu tanítójáé, aki ha kertild  

uton is, de megnyerte a falu paraeste1grit az  uj intézménynek.  

Leirjs, hogy a helyi falu tanitd ja gazdac gi ssaktenfolyamon volt,  

és onnan' hasatérre elbessélte a falu. btilcstineks aliem ért as egy  

fabatkát sea...." A falu vesetői ebben 	értenek egyet. a  

ezívii ►chöz közel álló tanitéjukkal, hissen a paarasrtamber előtt  

mindenki gy retus, aki neki könyvből akar gazdÁlkodést tanitani.  

<zt azonban ravaszul aegemlitette, as  előrelátó tani tó, hogy ó  

az ott 2rrxllottskból kihaldeZott egy-két okos dolgot, amit  szi-

vesen elmondana esténként.... Igy alakitotta ici a gazdasági  

felnőttoktatást a falu tani ♦.ója. AZ  előadások végén, amikor be-

lejöttek a beszélgetésbe, az egyik öreg gazda dicséri a tanitd  

elóedásé►t, de bevall jat kemény az 8 öreg feje  ehhez! - "No lds-  

sdk kigyelmetek, hAt mégis Ad  volna talán az a gesdaeági ismétlő  

iskola,  mert amit kigyelmetek kemdnyebb feje be nem vess, akt  

könnyen befogadná a gyerekek agyveleje" —  vtigott vieeza ügyesen  

a  tanító, s bizony ott as esti kedves ;Leleg beeezélg:et  ~ s alatt  

ssi letett meg a legközelebbi iskolaszéki hstArosat, mely eggyel  

több gazdasági iskolát jelentett a h:tsfínak.  
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Sigel( a gasdasági isai t16 í QkolEák pedig 4fejtegeti a gas-  

dasági népedi.veldsfrt lelkesedő tanügyi fdrfin - adni fogjiBk a  

kdeóbbi idők felnőtt gardasági tanfolyamainak hallgatcíit, akik  

•ajd a gyakorlatban valásitjdk nog a gyermekkorban 40.a felnőtt  

korban tanult gazdasági esaici eme  re teke t. "'Sx az iskola minden-

kor köselebb lesz a néphez, mint  a többi gaadaaági iskolai  l~t- 

térménye:c btírmelyiics  t "~  - fejezi be gondolatait Yadey, Já*ssf taa-  

=elitgjrelb. / XL 1899.évf. 4.gz. 3-4.p. /  

"A gazdas6gi iskola életbeléptetése" o. oikkébsn Józsa IDé-  

aiel gyer.őv~ie4rhelyf tanitő itgryee örsszeéllit4sn tervesetdt is-  

merteii kartb►rsaival miudenre kiterjedő gonctoesdgga1:  

A. Oaemterv  

;.terttlet ,  o.  alatt lsirja a gyakorlót4r nagysKgEtt, fekv4s4 t,  

Jelenlegi 41lapotát, kijelöli a terUlettel ka.pprolatoe feladato-

kat; rf saletes in,dc►kl+éssal áu a végrehajtási m6flosatok mei3sl6-  

léefYel.  

II. beoerztAa  o. alatt ktizli, mit,  hoe*. 	ültet. A Pa- 

iskola ötös forgójft, a konyhakert 19 tdbldját a legpontosab-

ban ir j a elő.  

III. $xilktixl*t  o. alatt 2'elsorolja, mire van Pzii:tsége, hoanbn  

szereahe tó be, milyen  Aron.  

IV. A twat}ie  mddoza.tki  O. alatt statisztikai ká.mixtat4aban iu-  

mertsi:i a tanulók araámát, nemét, iskolai, végsette4g4t stb. Pon-

tosan aeeg jelt3li a tanittri időt da tartsmot.  '  E, tanit4s vase-

tőit. aeirja a tamit4s exear141tet4e4be sajAt tr:nitdi ft3adj4t,  

a kalozavkri főtanoda helyben 1dv8 erd6se4g4t. As Allattenyíss-  

tie* a ktizeig ikyesebb gax8ttinál sueroldlteti. Módot karit n irós-  

sdtskben lévő ipari létesitteények, bdnrtk lAtogatáséra is.  
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B. Ktilta4gvetés  

Részletesen taglFalja a kiílc+nbi3z8 kö1tsOgeY^st. A tarzildi .oa-  

tRietdi jar. a ss©lgai munkadi  j stb. terén. Ydgő eredafny 2034- ?t.   

melyet Lliamsegélyből fog a kb2eég bistoeittetni.  

Mennyi segítíig, segiteni akart4s, mexu- ~►yi kartáreissedgot  ~y 

töprengő éjszaka nyugelaa fekszik ebben a kis cí ►t <beA! elks sit!- 
, 	 , 

rül a kesdet, mint a2o~an sikeriilt, sok ilyen  é.ldosatos  

népet  szerető pur.ká,s/Ága eredm4nyezte azt! Késői .atBlr,ore  ma  ta-  

ni  tó  ja,  tanulj hiratáeeuere tetet, az ujhos, haladóhos 4114 hitet  

e "lé.mpAsok", 	taníták ptilrlájéból. /NL 1497.4vt.44.#ts.5.p, ►/  
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<izd 	1 kola fia  é 

~ásadlordr~tlón  

♦ gaaiasdgi ismétlő iskoldit gyakorlqti rsgval6saldsdaak slicers  

ajaJbb de  uja.-b► isstdns6st s, dott ennek  az oktatdei ittisiáayttek  

tovdbbfejl,esstiiihesc. 1301-ben ails 1516 gasd.ss6gi ismitld iskola  

•EUti3dik 96.915 tani:l6fal. AZ  illetékes lelebb szervek, a gyakor-

lati srsdott végső iaoitók azonban egyarliat tapaaztaltdk, hogy a  

fiads-liaysit  '  x#ssire egyar6.nt kdielesd gasdavsdgi ismétlő i skela . 

tantetri anyaga, f61eg  ,  a gssdastgi •ittat[s vsr►atkoséstban a flak  

Oveudd ile thitra- táedei kíssiti fel a tanulókat.   

A.  giarikorlati élet egyre kdveteldbbea mulatto'  ki igényét a ld-  

nyek és fiuk oktaZtiiaak  ezé tvdlassi dsríval ltaposiolatban.  

liístollí Yiálfly toni  t6 pega.-gdgls as issétldben a. oikKé  ben  

gonyoa harcon veti fel:  ''Vajon muesd...1 ennyi és ennyi félét tani-

tani a aépiskoldban, aaenz,yit a tanta-v előir? A tni tf!ntervank- . 

ben is van sok hassontalansíg, de egy valamennyinél sz4iks4gesebb  

volu, - legalLbb az ismitló iskolák taatervében -, némi kis e~-  

velé eteni  i  sze re v,  e z hiLsysiit bel61a. " "Si té ore , fósísre, vsr-  

rA esra ta;ni t4at ja • *said a creraeke t, de as íesse rg gyerekéipo lá s-  

ra, aeitrelisre, oktatdsrre nem képes tandosot adni, mert saga is hi-

An  van 	f~eretarkne!c" - isjs patwrsan -, a bi ~.onyitdeul  
~  

iklsorttlas *g1.61,b laasnek a  lények  anitkid[, mint  ssiptani bble:seit-  

Yi i• airiRloökxé••• • !s es ké .tsigteleaiil igasl 'dell egy, u le.  

éagiaralék kezébe adható "rialksitOa,T►et loáretel,  melynek megjeles..  

te té sével, slat mondja, ne vrir jotUt as aj iet►ter► kiaddsdig• .%  lfL 

1898.4vf.47.s$.8.p./  

Vi tiba. lehet sedllni Réstolli eikitihek sole Hash* de egy  

biztos ! 8elysss*.ldtta sego '  hogy a népiskola, as issilld iskola  
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ledbyt,a.nulóinalc olyam ismereteket  is kell adni, melyek  a nő term6 -  

esetes eia legszentebb hiTe:tfisetra, az asyaadgra kieaíuk  vi6. 

tiddosay I+oreo budapesti taaut:featl#igyele a idptanitdk Lapja re-  

sdsolfticiiem foglalkosik as imeitld 1eiaDyiekolQbak folyd n*velda-  

tarxltdeaml. Ajiaalja, bogy a 6yakorlali tapasztalatok alapjatn a  

leánygyermeket skis  as általíam• iránya,  War  a gazdmstigi ienytt  

iasíitle3 iskolí,ieam a IIl.dvfolymien "P. ttelyls gyertekftrtolds alap-  

eiveis+se, a neveléetudoantsy aaranyiasseégaira aeg kell tani tani  ."  

gs, irjá a továbbiakbaant'A 14-15-dtrim leAnyolr hiár~yz6 lelki teáp-  

lildka veállta, ts előre a priori me!gnemeaiteneB  ébredező  eírsmlasi-  

ket, 'ósariabbá tenné glsaíkat, ébr:#nd jmik.at. ►" Esau  nevelés slaps  

elvei: a Viral**, a es►eretet, a ji3ve;nf38 emberrel velő illand6 rd- 
, 

 

gondo3.ée, a példa  feltétlen tekintetbe vétele de  a köre tkese te:e  

szoktatás a  jóra , rendre, muxakásstra, etrériyrres, 7a i$r..cit1ó iskola  

utolsó esztendejében tirtiisre megaaradanddlag beoltható a 14.45  

óvea lefxiya,yersek leliaíbe#." 	A  gysirorlat3 aurevalósitis erikdnti-  

j.taelc  -  issere tt! ass adja , a t:an.i tdktál  várja  ast, a tapa.astalat-  

ból le sstirre. 	/ str 1901.  $vf .  4 4,  as,.l-8.p. /  

üslibs lerearao minis:leri tan.g4ceoe ssiatén rresdraildktiee fOglsl-  

itesik a leény  ismétlő  i okolitit fe lálli tá e`nak proble3n[ jitah ,t e hi-  

vataíeaaan kijelenti, a sok alulról jtiv6 kezdesteinyesdlo a bltdapesti  

%atria Dorottya Agyesiile t hntdr. osati, javaalata helyese, sori s  a  

lel►sa►oiumk a gyakorlati életre szükeigel iaaaaeretekkel való ellitd-  
sa legalább ia olyan fontos feladat a, mint  a fiak e neeQ aatilcaíafglea-  

leinak ta,ielágitise. Hivatkozik a asakiemerttek /mezdgasdasdisi t.btz• 
, 

!artisi/ aQükül tló  alföldi  asesonyok titleaeoigre raló 'kérhoslt -,-  

tisárs, amelynek okét  a k Ul ter j e e se  sdgtesAasíg arény= tal ansuiga tul -  

sal,yiban látja /pedié; ez, csak egyik szedője annak a tiraadnlmi  
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nyomornak, maybe as mil  l+agyarorssaég urai döntdtták -essteleh poli-

tikájukkal a delgosd r:épet/ kiutat, iéla].ist.a tdrsafLaLi ssealéle- 

tiből kifolyólag a nők ak t : td ai ssinvonalgaak efurli sé ben a bel- 

terjsi, kertísslceád gazdálkodás aegval6suldsáőaok látja, tóleg fa- 

ltm. 
♦droaban, főleg a fdvdre abast lakd isafLtld iskolai tankőtsles 

lányok helysetft kitsigbeejtőnek jelenti kit "gíssük itt a főváros-

ban a munká:roaztáll és a kisiparosok azocidlis hslysetit. As e 

táreadalmí osztályhoz tartoseS nőknek a legprimitivebb taaaereteik 

sincseusek arról, mi a nőnek a Lá*tartás knrr,Ali teendője... Azt 

vallja, hogy a legtöbb szegény osaládban a nyomor As set sits  baj 

eredete, ha flea is egissdbsn, de jór4nsben as aledblssendU női 

osztály sseritil<$tt hiányos nevelésére vesetbetd vissza." ir'ai  

ssssstel felhdborits es 	fo c;vI:i _:Láa. Beldam  kordbai sderlesség 

volt sat igy leirni, de  ez a  jósaesaii kulturpolitikas, flasiee ta-  

1'f![esádlí ja le marts  inni, s a kor liberális ssellesü órtelmí . sé ge- 

kint, ha burkoltRn is, felvetette a telelóssíg kirdáeit a nolp 

kt:2 turd.lie felemelkeddsinek elsara+áott volta  Blatt. Budapesten 

- :irja - 	8-10 ezer as iskola. '+cer=alb ismét16 iskolai tanisíSteles 

lányok azáms! :,sek, fejti  ki, többeEiirtfeen rd vannak utalta,hogy 

olyan gyakorlati iránya tovd.bbkijOadiben részesüljenek, ael.y őket 

a rd jnk váró nc:níFs íletlriezon.yok között a könnyebb aegdlbetissrr 

#s erkölcsi  é le tük suag6vdadra kipessd  tegye." 

psllsivT,ja a továbbiakban n litria Dorottya hgyestilst vesetóaé,  

dolgozza ki a =dváro abrt ld te si ter.dó leányi ead t1B iskola  ter-

vesetét, asly legyen figyelemmel ezen iskolába járó leAnynövendé- 

ksk tdxesáa1at1 helyzetére, jibs életloglalkosására. 

i vidikes, 	íalult a feltétlenül segst.ervezendő leány is- 
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aitlő iskolák ssernsisiyre aiatáal' ajatuljia a be ►saisi,ysi, air 141-  

kődd leány gasdssLRi iiá tld iskola, s servessti t, saelynek t xn t e rve,  

	

val8ssiatileg as előbbiekben issertetatt elvei 	ea jAt  

eugnlmassástra a követksasó tanterei anyagot tartalaaaesas  

12-1  .4.3 .113. 

 is alkatriesati,. s lrarti iáló aaivaliM. lislvgigyalc,  

vsteméuyesia, gjrecdttilik, sbldatige,k, terssdé sslaeigak,  

waits, retek, haagysa, ?airel,yes,  kobakos kerti k,t3vények  

fs egyik kor.yhtrkerti rbvinyek. 	 , 

A kerti nüvinyslk ápoláaáról s a vftarsa terasestóslil,  

baromfiak nevelisirál.  

Lonyhs/Ksrti aRvissyek tersesstásiaek fo2,yt$tdlages .gya+  

korli,su aisllttt a gasdasigi ne ►`nysk, ugymint burgonya,  

ku&oríoa, napratope, ai1r, kender, len, saólb.  

Továbbá tdplilikMak, ugytstiat  to ,  tom's,  e+á, eiucor, hue,  

husililék. Zéir, konyhakerti ndvingeki aagvelk is késaié-  

\  
lék. A liest, a kenyér. 	 . 

?ós+alik-slE~►irq►aks aőlas6gek, tilssersk• Pelyadl'iwhw  

14 is vilAgitó aqyag9ok.  

A  baromtírak novelise.  

xarna4Ak tir  

RuhaneaR est3wi tak aI6i21ítáea, kU1i3a8aen a keneer is 1n-

a. gitnd e  r-lem teldolgta tisa. pamut, paaat-tasmatek .  

,pesatió, posxtókelmék e  gühanralek tiestitiea. sa:agper ►ké_  
;  

s sci. té s. A. lu& a aasda•  

A Kerti veteminyek xolr,+tatbla ~,yos kezelése  mellett • vir>R-  

gok termesRt6ee.  



114  

A  sertéshizlalás, tehfafpolris, tQ jfeldolgozt4s.  

Baromfi tenTfestés mellett a s elyefi.hern,y6 tenyésztés  

legfontosabb tudnivalói. 	 . 

A gyiinnoeiik irtékesitisl, Useable, befőzés stb.  

Milyen legyen a gazdaasszony?  

Ezenkiviil mind a hdroat dvFolyemban a női késisun:cs  ki- 

zRrólagoa tekintettel a kSaság élstviesonysira, fő acily  

a  feihdrnesd da a rwhavarrdiara van fektetve.  

A  heti dra®adm téli ii3ósseckban őeeseseft 5. Oast, tava-

as/  időszakokban 3  őra.  

Mint  alapvető  feltételt ismerte cl a tani tőnők ga zd  3s'  gi  

eaaktanitóul vall kiképaétYit a  firfiakihos hasonlóan. :-.;xeket az  

átképzett taaf.tón6kst 1200.--M fizetéssel / 7-800 Pt.volt  

az 6ilamf. tani tók d tlagfi ze tdee / Unálld ezaktani tcindkdnt fora  

ja alkalmazni a YxM, és  ilyen  helyen az iekoldval kapcsolat-

bin  minden parasett-Aá#tartl.s és kertészet berendezhető.  

"agyon  b,el., as+ea felveti, bogy a tanitőztókspsókben gondoeko- 
 

dda :  tftténjdk a  jslöltelC ilyen irdnyn kiikdpsdadrsl.  

Mindihhez exdireégeensk tayrtia, bogy a legrtividebb időn be-

.1U1 egy j6 olTasóktinyv jelenjék meg a  leány gazdaeéigi ismé tló  

iskoldk réesdre. Ügyes szervetőre 'vall as a felhiviea, hogy a  

gasdasdgi iamttl:a6 i.slcolitk esgralósitisának propagált4sé.ra a fó-  
A 

 

v6rosban s viddken a kősige►sgatdsi vezetők és teraitlnők 3c'dzi3tt a  

~dria Dorottya Slgesiilet tekintdlyes befolydeeal bird  vezetősé-

gé t tarts lel, ée ss3giigdrts3 a Mdta Dorottya Egyestileté lesz az  

érdem, ha exirdnyban Magiarorsxia 6000 tanitlSnőjének drdeklődé-  

sft felkelti, s ha a uőeghssaieteket mind a. fQvltrosbsti, mind a  

vidéken a gasdas![gi ismétlő leinyok tatáe' táreadalz1 fel.karo ldsi- 
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ra buzöxtja ós megnyeri. /Ws 1901,évf. 3.8z. /  

A b6ptar:it6k Lapja hire/ kö>dött%oglalkozik a gasdasdgi  

leány ismétlő 	érdekéten megtartott 6rtekeslettel; mely  

biraasyagot agys$6lván váltoLtatác né2isűl vettek it mis f,!vároei  

á s vidéki lapok ás Yoly6iratok, hiszen a jelenlévők t#rsadalai  

é$ politikai tekintélye est termissstszerUleg megkövetelte. Ls'  

ered  :Lény, mint ast a küve tkesőltbfil látni : og jak, nos maradt Si.   

hir sat3vege a köVstkesá volt:  

* 1 Mária Dorottya i:gyesUletben galáss hereno minisz- 

teri osxtálytaazlieates érdekes és bagyfontosságtt fel-  

olvasást .tartott f.hó 12-4a, selyet nagyesáaw: is e- 

lőkell köaönrig  melynek soraiban ott láttak dr.  

Wia/asios Gyulánit, lissa ádlmánnét, Zsilinszky Mihály  

államtitiGf►rt stb./ sa.náTégig nagy  figyelemmel hall- 

gatott. Szuppá4 ~fs~os királyi tsn:fceos melegen iid-  

viizölte a telolvas6 ic,esaeaeiaryrasist, és a *Aria Do-  

rottya Egyesület elhatározta, hog( a lányok szánira  

l á te ei tendb gazdasági írtínyu i orlé tlő ísk©1Ak Upyé isen  

irintkeaisbe fogja  npag,át teru:i as ortságos n8egyssUle-  

teki!rtl, s Dardnyi minisztert küldöttségileg fogja  !el-  

k6rni as Ugy t<iaQgatti.sá ra." / itL 1901.4vf. 12.ss./  

A  cikk g► s a_kesdsninyesis ví.;$zhax,g  ja az orsafg minds* rimed-

b61 beérkezik a fővárosba. Maim hit és hitetlenség, gyakorlati  

és elméleti tanácsok tömkelege jut el a asinisat6rieutle s a Uri*  

Dorottya kg,resMlet vesetósigéhes. Vg,yenezek a javaslatok asgje- 
 

lerulek a lapokban, s igen nagy népe:strUségre tesznek szert, ai-  

ként l696-bar► a  gazdasági ismétlő iskolák felállitásának Ugye.  

.kg,yméh6ayat iselitófll idíshetUnk as altbbd,akban, aosolyoghatynk  
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AWN  állittsakon, e6db bbt•nhe tUa1c.  a korki p tebtó tsé gé tál i b ale,-  

vetásri medillaapithatjssk, volt lelkesedis a magyar tamítók és teal-

'Oak  k6 zd tt az Ugy iránt, to men is akármilyen, hanem olyea  

melyből a végin ,ei6is aegssület+stt a 1einynevelis gyakorlati is+t -  

nyu megvaídsittsst►t célsd letmy gasdasiigi -iaaaaitl6 iskola.  

Sstalay Pál sap tapoloeAayi taui ttS iidvbsli és elengedhetetle-

nül szukeágstttaelc tartj a a Boltos !•reAC 6 ltal bejelentett lednny  

gs,sudasstgi. issitld 3ekoltk sinél elQbbi 	NRiv hittel  

ast, tllitja, lwby as általiato,ts nl►osaor oka nagyobb részben a  

helytelem beoeztis ly  az ígények inadokQlatlan" felfokoaddsisa. a dol-  

. gosd nip  kbri bea. A gip  é le taat6d jdban ast ke sii i utinpsni, altit a  

feleebb osstál,y 6letmód jAbdl megirigyel... 	Urvosssá ~ ,°ul a pa-  

korlati irényu nevelést is  kiképzést ueinljas, mely mellds min-

den elméletet. Ra ezzel a  -  javaslatával . nem is értünk  wet, de  

ast el. kell .iogadnunit:, hogy a leány gasdesigt ie.koliban •ts ►t[ar-  

ríkos, oéZaseruen esLtitsai tudd  hástartdni ad.k 1t:ik6ps:éstrdl  

legyenasr esd, kik ha  as sssayeckt le ssnek, sea egy 
 

li  te r  j es  t  Saa- 

dasdtot 

 

 éa -btstart[st fognak'resetai, hansom  csak egy kis osalá-  

dét, talán egy aapssáaos, egy kisiparos,  vac  földafiirts btstar-  

tásett, hol a takarékosan gasdakoció kisask és sztmitd  issgek ttr-  

ima nea eze bad hi  ia>tyo zaiat " Heirs*  javaslata as  is, ho ;,y a  

felsillitrfndő stints  háztarttsoknál ldgyüslt sérttiictartdak, a - helyi  

vissuu+yokra legiüng tekintettel, a minion esirtirs:'yu neveldet 01  

képsett saaktaxaitánókr• bisasaak! / XL  1901.4vf. 12.sa.44.p./  

ilihillir Perese folaaSvi  esdi tani tó cikkében eo;ca3. ju a sa+sdmmstcl  

lsstayiskola tspterrK be bevett tar ►e.ray a ;o t, 	kevesli  .  a rafordi t-  

ható időt. tigysmakticor ilitnyol  ja a taaanyagbdl a könnyebb női  

kesrrkot igésylá pytisöloskertéeztrt elhagyteát. ()rtSamel zidvósli  '  a  
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l•óny gasdasígi iwétlá iskolát, sort *striate  oktatáaggytir.k nagy 

hibiju Volt  eddig, hogy a gazdaasszonyi feladatok okssertí tudatos be- 

taltésére, idejének és figyssségéneY osa.lád j a érdekében  velő tslhass- 

nálésfra oktatni a aót eddig sehol sea volt példa. A nők . felső ki- 

kép:éas s'sip dolog -► írja -, de as  oreság tslvirágsásdhos*ennek ke- 

via Yö$e lees, a►ig agasdasági isritld isko].daak iseníi ebben jelen-

tae ssar•p• less. / NI  1+901.4vt. 96.ss. 7-8.p. / 

Szirmai bikss  egri tsnitó leméri a gazdastigi iara8tló iekolák ed-

digi s éve alatt elért eredményeket, s aegAllapitja, hogy a fQlolce- 

seti ss!lkkeblüség, a vélt érdekeérelea okozta akadályok ellenére 

nagy  eredaények aasc:ile trek aeg as iigditló iskolai oktatás gyakorlati- 

vá, vonsóvé tétele tercen. E fejlődés betetőzését ldtja a Iedny gas- 

dasági ismétlő iekolík Selállitáacíban,  hiszen  "tares  seikaéget ké- 

pss .  tehát, hogy a t1ildatives leányok oirtatdedról, neveléséről, spe- 

Qiál.is hivatásuk és életfoglalkoséaukhoz k:Ipest gasóasági irdgban 

t:Srtén j #k gondoskodás." HEtszkén illa pitjra alsg, hogy  Egerben e2.aő- 

i+:.t?t.t as  oresLgban aéx.  etikddir egy leány gasá,asigi isni.tlé iskola. gi- 

tünó j ava+tlata vat a ssaktaaii tónől( ké pzceaére, aelybee egyrísst ja- 

vasol j a, hogy t gyakorlati tová á bké pz6 et ne a ny4ri négyhetes ta::- 

f o 1y amokela, bosom a gaadesíg,t auci ák külö.nbös6 idópont jaíbsw ayr- 

j ék a tanit6r.dk as óv f©lyw11ü, aedsr.észt a tanitanéképsók életre vr.- 

1á ziev•lésé8•k adsaval6sitárát Mind  abban,  he as életbe kilépő ta- 

ni tdnő nir ;képssíise alatt s•gisaerkednék as okssaerii gasdál>EOdts elmé-

leti és gyakorlati iemerettivel. / NI, 1901.ávt. 33.az. 	/ 

Leroe$tesi Ambrus tanitó krdélybál, Aranyos-gyéres krizségbhl 

k01di al ésr.revétf lsit is Javaslatait. Helyesli, hogy • fink  gezda- 

ségi ltipsé $e ut8n a ldnyok speei[lis gyakorlati kiképzése is a•glta- 
16sn1 a  felállítandó  leány gasdas[gí ismétlő iskolában, hissen "a 
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bai.1a>•1ds- jairda,yt vsitstiae ippup► bistositja a jólitst, mint as aka.  

•swr%  gtr.ad6rlkodds6 •  
!d<rasti a aiaisstsr el,yan irdnrt intiskaeésének kiaddadt, m ely  . 

slrendeli, hoey minden ,  olyan kőssmigben leány gazdasági issitla lake-

la  ts1#llitand6, ab•1 legalább 10 lefty növendék v an. A beiakolásds  

aehéstBég.i.ask okait salitve, elsTez.vre tapint a bajnak, t.i. hogy a  

köasís 6rtelnisige, gasdsgpara.estse4ga lsgtó bbestfr visssatsrt ja a'  nd- -  

la alkalmazott 12-15 öv k1lsötti ledaygysrstskst. gasslt e hel,,ys+rütsit  
taYssteoldsa ,elengedhatetl'sn kő■etalseénye a lsáal gasdaaigí isMitló  

l ilroia gygksrlati sargvaLÓsallsínait. 	 . 

Mspaliti  .  sNt, bogy egyenlő saakdirt sgysalő bir jés•. Fa4tí tlut  

stag kell ssiintetsti  sat a- kirív$ visssd•sdg.t, bogy a fiuk gasdarldgi  

isaítl6 iskeliüban a lisri tar.i t6 1W Ft. tissteletdi jat, a leilay  

ge►zc3as>cígi is■itld iskolában a  ta::.itónő pedig 60 Rt. ti.steletdi j8t  

kapjon. / 4 1l01avt. 46.8$. 7.p. /  
Amí1tt a1Vashattak az e1óabkben, valában az agéss orsari.g taniti-  

si,ga ue,gm.,rdul► a megval68itar.d6 lsáay gaa3asdgi iamitló iskola meg-  

valds.itá4a sNliett, melyben  népiskolai  oktatásunk terek sgisssi for-  

mdlóditit L6tta aegvalseulni, és joggal. A való  élet talajdbsl ' fa-  

kadt t radii*  kQvetslifa, agiy a nip  érdikíben, alulról jevó tanitdi  

s~sgld.tásOk.nyilviswssd t+itslivel keza6dötx, i8  ;Auden  visasahmsNi- a-

rat lagyásve hivataloi prosgrsaad Tilt a sataadfordulQ hajnaldia. 3s-  
zel aa. ~Lic t uasil te  j eaddtS tt be as dltaltaos irí4r.y u i.mátlli iskola tit-  
fere:ncisládási folyamata , say  as iparostanonc oktatás kivélésd-  

val  kezdődött  e1 1884-ben, rolltatddo tt a gasdasigi isa ►itlő iskolcik  

1896-bari ttirtínt litrsj:lttivel,  .is befe jeaddbtt a leány gazdasági ís-  

•é  tld iskeltk aservsstisivol, 1902-ben a vKit 66569.  ss.  alatt  kiadott  

aj *serves**  ás tanterv kiaddTsdvsl.  
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lCrilföldi~~,idss.~c a ardsadf~,ord _nlón 4s ír~mátl$ iskol~ir uttiköci~ séntk terii-  

],etdr6l  

11 századeleji kiilföldl peldsik sok tegitséget adtak  a magyarorszá-

gi i smd t16 i sko 1s41c me ga$b~v essi sáhs z. Az 1t's68. évi alaptörvényre Ept-  
16 magyar kösasoktatásetigy azonban intismóayánek kiépit6p .köabsa ► -a  

bYilossr  sötTösi elgondolástól ingpiré,lTa - mindig vigyázott arra,rogy  
a ssolgai misolást elkertü  ja, s a basal viszonyokat, sacdottoágnkat  

i'igyelea.be véve ar•edior:izye,s munkát v6gesxdn. llapiretd eldrelápás± je-  
lentcstt ads, 	orazdigokkal szE>mban pl. , nig a niae# bi.rode  - 
lox orszJaégaibsau stir a század ele jen" m.iködlS isr}ótló iskolák use vol-  
tak kötelezőek a 12-15 á,►  közötti  fiatalok ssámira, hasinkban kezdet-

től fogva tiásondottsa a törtriny as isee.átld iskoLss;i, tankötelezettséget..  

Addi6, ;aig a nyugati. országokban a szülők csak kdlönái j ellenében 0—  

rathát taLk gd  e rac 2ceike t as i síni tld iskolába, a[.leink kezdettől f oi,nFa -a   

gyakorlatban ingyenes volt,'a tsnitás az i.ssitló iskolában.  

Annak okait az  első fa jszetbea taglaltak, hogy mindezek és egyéb  

skoit.  mellett míert neisa volt ságssas kislsgitó hazánkban az ismétlő is-

kola 14toga,tottsága.  

A  századfordulón a kfllfölt.i, nyugati országok egyre inklibb ardloiat-  

lizsxit&k tkz fsemétló iskolákat, Bs a kialakult intáanánysik, a p0114-  

bildangssachul6k, Landtdrtechaftlio?te '.';iecierholmtgessebalált 'gyre  

inkább  figyelemis.l voltak a tantervi  anyag kivsilogsetdsával a tanulók  

jövendt álethiPati►sára. 	 . 

As 1869. évi ,pfirisari vilatgkíá.11itáson ez a tendencia eresen kie-

melkedő volt a bemutatott isse:ítló iskolai intíss;rsié:,yek szervezetet,  

tantervi agagát tekintve. Franciaországban például a franoía teke-  

latestrirak /speciálisa, csak aFvelásssel  . foglalkosó egyhAzi reed  ~ 

az  általuk fenntartott 1scip- 	ée lrxm4tl6 iskolsiikbs•Arcns ~,ry gondot  
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forditottak a falusi ifjmság gasdaeigi iciicipsiaire, Mug RA  slmile-  

ti ie:mere  tele >Qegtani taiadra. A gyakorlati  rdast a tanulA o t thon era já t  

gasdaságulcbeua figyeli  aeg, illetve végzi e1 de arról, mint hiai fel-

adatról besrakaoltatjik az ie.tolabaan.  

~ belgák bemi2tatttk a leüllitSsoa m.n. "hriztaartaei M iekoláikat,  

azok eserve ze té  t de  tantervit, melyeickal főleg a leóinynaTelé  a  

egyre "Aiektbb felmerüld priobliaaíjit akartak megoldani. A gyakorlati-

amok  jegyíben xfeEsaült taRtervl eeeyagmkkal éu felsssarelienkkel attö-  

rók voltak.  

Hozzájuk hszson.lá s taa:I.An míg gyakorlatiasabb kiÁllitaisí anya-

gukkal, felesrreláe+likJcel az áesaki népek kösiil a evédek tUntek ki.  

F6 eélja a ttíatartidai iekal[Yaakc a 36 anyae  a oéltadatosan beosztd,  

ez otthon mindenféle eaurikábaan helyt[l16 hés.iaetaerany nevelése volt.  

A esd,$adele  j  i r,6nre  t  birodalom orrrságai bnacx igen vi rdgsó k voltak  

főleg falun as n.n. Lrvndwirtsohaftliohe eiLderholullaeohulék, melyek-

ben mindkét nembeli ít j usag gasdasA gi se;akirdnye oktatást kapott,  

kitl#iaös figyelemmel a.aearet pvend.ó élethívat[sdra. Berlinben  kü- 

1 34xs e Qilra szervezett taufolyauLokan gondoskodtak a tanítónők Ms-  

turtttsi. ira4nyu gaakkikipséeEdról.  

A•asstriliibari a ssázadford ulón Aayeeerla . ',extra  kul tuaseei,nisaidp   

rival  tanácsos  dolgozta ki  de javasolta elfogadásra a ndi ssatipktra-  

ti• bevesetisit as u.n. Fortbilcl;unzchulfkban, tekintettel a  

gyakorlati igényekre.  

idtadgtelea„ bogy  .aiadaseliark a lállföldi p,áldsfikiaak, selyaksől  

a pedagógiai rásaieirodalom, aMlöubbzü u jsaígok, folyóiratok btrei  

/  stgemlékesnek, hatással voltaic a nasal  gaz iA€sági leány imcé tlfi   sko- 

Iik gondolat~nak elótirbe jutásére és kibontakoxáefra. Mindenl~nden 

rétet  aegdrdeeel a korabeli tanagyi felső vezetáa,k o,y ennek az isko- 
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latipusnak kialakit[.áníl as*  eas.dta . ►aa .sakask .soldai  

.át, hanea a ltfiottakb6l, a hallottakból a hasai viasor,yoknak   
. 

 alakitotta ki a lctiny dasdasági issé t1Q 1.koLLkat, aely.k— 

aeJt tant,ersi t iv sssrvtu ti t 1902—bas adta ki a TKU. 

is 

1 
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Statisztika.  

18.8- 18  .  1 •1 	errAsett :asd  

Rövlditések: 	K.kössági  

• 

	 6 lakói 	, 1  

F•delekeset3 Os•öReeeeen  

Fes. A tankerület 	1898 	1899  

neys: 	AKa t3  A K it ó  
1900 	lföYeked4s  .  

K F ö 1898 1899 1900  

1. Budapest  - .. - 	i 3 - 	3 	- 	4 	- 	4 -  3  1  

2. Arad. - - - 	 - 	2 17 1 20 14 22 	- 36 - 20 16  

3. Arva 	,  - - - 	- 	5 	- 	8 13 	4 	3 	7 14 - 13 1  

4. Abauj - - - 12 	7 	7 1 15 11 	6 	1 18 12 3 3  

5. Alsótehdr - - - 	5 	5 	2 5 12 	9 	1 	8 18 . 	5 7 6  

6. Bdos-Bodrog - - - 12 	- 23 - 28 	- 32 	- 32 12 16 4'  

7. Aaran,ya - - - 	6 	-10 - 10 	-11 	-11 6 4 1  

8. Bars .--- 	2 	4 	1- 5 	3 	4- 	7 2 3 2  

9. i76k4s - - - 	2 	1 	J - 	6 	1 	r 	- 	C) 2 4 r  

10. Bereg - - - 	 7 35 12 - 47 37 11 	-  4`? 7 40 1  

11. Bsssteroe -•  -- 	 1 13 	2- 15 15 	2 -  17 1 14 2  

12. Bihar - -  - 	2 29 16 - 45 32 26 ..  -  58 2 43 13  

13. Borsod --- 	2- 	2- 2- 	3- 	3 2 - 1  

14. Braved _  - - 	4 	- 	- 	- 	- 	6 	- 	- 	6 4 - 2  

15. t3iadáa --- 	3 	4 - - 	4 	1 	4- 	5 3 1 1  

16. Csik --- 	1 	1 	2 - 	3 - 	3 - 	3 1 2 -  

17 . Esztergom - - - 	 - 	 -  28 6  34 	- 	7 28 35 - 34  1  

18. Csongrd►d - - 	- 	- 	3 	- 	- 	3 	1 	9 	-  10 - 3  

19. Fej4r - - - 	1 	- 	 - - 	 - 	 - 	1 	- 	1 1 - -  

20. Fogara® --- 	6 	3 	3- 6 	3 	4. 	- 	7 6 - 1  

21. .4ömtir - - - 	6 	2 	3 - 	5 	3 	~' 	- 	5 6 - -  

22. Győr •--- 	- 	2 	2 -  4 	2 	5- 	7 - 4 3  
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Fes. 	A taalcorillet 1898' 	1899 	1900 1Vt3veM.edóe 

newts A KY 	0 	Á 	K 	F 	ü 	A 	K 	l 	0 1898 1899 1900 

23. isáromssilt -- - 	4 	6 	2- 	817 	5 	224 4 4 16 

24. Hilnjsd - - - 11 12 	- 	- 12 13 	- 	- 13 11 1 1 

25. Hejdu - - _ 	- 	- 	14• 14 	- 12 	- 12 - 14 - 

26. Hove. - 	2 33'15 50 	2 34 15 51 - 50 1 

27. Hon* - 	-- 	 - 	4 	4 	3 11 	5 8 	4 7 17 - '11 6 

28. asS.sa-begy-Kun --- 	5- 	9 	1 10 	- 	9 	1 10 5 5 - 

29. K.i s-Kiiktü.l ld - -- 	 1 20 	3 	- 232_0 	3 	-23 1 22 1 

30. lColoss - - - 	 9 21 	2- 2325 	1 	-26 9 14 3 

31. komarom --- 	 6 	2 	2 	2 10 	3 	7 	2 12 6 4 2 

32. jCrass6-8stSrdny 	- - - 	- 	- 	- 	- 	- 	9 1 o -- 19 - - 19 

33..Ziptó 

34. Yaros-Torda 

35. xáramaros 

36. rl aga►-KSiktt11ó 

-- - 	 - 	3 	1- 	4 	2 	3- 	5 

- - - 	 3 	2 	2 	- 	4 	3 	2- 	5 

- - - 	4. 	4 	2 - 	6 	6 	4- le  

- - - 	6 	8-- 	8 	9-- 	9 

- 

3 

? 

4 

1 

2 

2  

1 

1 

4 

1 

37. tydgrá!! - - - 	2 	216 2 -20 	2  17 	2 21 .y 16 1 

38. 1Vyi tra - - - 	 - 38 62 5105 44 61 	ri Il1 - 	105 6 

39. Pest-Pilis - - - 	2 	6 57 - 63 10 YJ3 60 173 ? 61 110 

40 .  Pozsony - - - 	6 	- 	4 2 	i 	' 	8 	- 	8 r - 2 

41. 	24ros - - - 	113 	1- 1415 -- 15 1 13 1 

42. 	8ocfogy - - - 	5 - 	4 2 	6 - 	4 	2 	6 5 1 - 

43. Sopron - - - 	 2. - 	2 - 	2 	- 	3 	- 	3 2 - 1 

44. 	 . ;.-abolcs - - - 	5- 	5- 5 	7 	4 	3 14 5 - 9 

45. 	. t zza trrSA.r - - - 10 15 20. 2 37 15 36 	7 58 10 27 21 

46. 	'Sze :ben - - - 	6 	1 	5 1 	7 	1 	5 	1 	7 6 1 - 

47. Ssemi• - - - 	- 	- 	2 - 	2 	- 	2 	- 	2 - 2 - 
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1 

11 

-  

-  

4  

18 18  

37 41  

13 2  

11 8  

59 10  

15 3  

13  7  

7 16  

3 6  

2  ROO 

11 12  

11 -  

8 6 

-  3 
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'ftstn A' tankP ri:.let 	1898 	1899 	1900 	1it±vekedé s  

nevi's,  L a t ü Á K s ö Á K F0 1898 1899 1900  

44* imson 	...... 	- 	.. 	~. 	-. 	a► 	
- 	 - 	- 	- 

49. 1,tes@e 	.. - - 	 - 	 1 	- 	- 	1 	1 	- 	- 	1 - 

50. Silldp 	--- 	7 16 	2 - 18 21 	1 - 22 / 7 

51. ssolnok-i1d bok a 	- - 	2 19 	1 2 20 37 	1 -  38  7 

52. Temas 	 - - - 	g 14 25 3 42 28 48 5 81 5 

53. Tolna 	- - - 	5 	1 11 6 18 	1 13 6 20 5 

54. Torda-ArazYyos - - - 	1 	9 	3 - 12 	4 16 -  20 1 

55. foroatíl 	- - -  10 21 39 9 69 24 46 9 79 10 

56. fri►aomits 	- 	- 	2 	8 	9 -  17 	6 14 - 20 2 

57. ltitrdoa 	- - - 	4 12 	5 - 17 14 	5 1 20 4 

58.  17!lvaráolY 	--- 	9 12 	4 - 16 2_ S' 6 1 32 9 

59 . Vim 	--- 15 	5 	3 10 18 10 14  - 24 15 

60 , Yerizpr4m 	-- - 	5 	1 	6- 7 	6 	1- 7 5 

61. Ung 	- - - 	- 	8 	3 - 11 16 	7 - 23 - 

62. Ugaoaa. 	- - - 	- 10 	1 - 11 10 1 -  11 - 

63..41a 	. 	 - -  - 	6 	6 	2 
. 	8 11 	3 - 14 6 

64. 'l,a=rinlin 	--- 	2 	2 	2 -  4 	2 	3- 5 2 

65. Z-tSlyom 	- - 	- 	- 	- - - - - - 	- - 

őa4Enf 1é•  
1898-ban tianzenens 3"42 gnr.dapdgi 	iskola  

1899-ben üssisssen: 424 €tliami gasdsteAgi ismití.ó iskola  

516 kö asi gi 	• 	N 	 N 

84  i+slekesisti N 	•  

Ősasesea  s 1024 
	 • 	 N 	 N ktfvoheÓiss702  
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19t10-:san ti g;  t z« sen: 565 t11a►t:i 6aEdard'►ai i  saá tl  F i  slro  is . 

684 ict3 ssi  t;i 	 " 

1 . 71 lrLekeeeti  ~ 
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Ossgeac:n: 	1420  

:! 	 0  
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tII. fejezet  

127. old  

/ 1902 — 1921 /  

1. A gazdasági iskolák uj szervesete 6e tanterve. A tanterv  

értékeléss.  

2. gj fejezet a gaasdamtgi 1smAt1c iskola te jlődt4sébenaGaz—  

dasági Ieai tló Iskola oim:•.el u  j rovat a ltép tani tc4k Lap- 

jában. 137. "  

3. Itjuedgi eg<yesilletek fontoaeágainat előtérbe jutáae. —  

Kapcsolata a gazdasági íamA tló iskolákkal. 142. "  

4. Házt,srtadsi iskolák szervezése városokban a gazdaségi is—

,14t14  iskalai teaköteles leányok számára. 151. "  

5. A k(ilföldi hástartáei iskolák n ezáz,adfcarciulá első 	év- 

tizedeiben.  158. "  

6. A háziipar tani táieának bevese té ee, életre nevelő .ezere .-  
 ~

- 

pének fejlődése ás sikere a gazdasági ismétlőieknitéban. 1t:0. "  

7. A 6aazdaaELgi isii tl£ iskolák fejlődésének osuQApont  ja az  

I.vil:`ghaSboru előtt. A fejlődés megtörése ée a gasdasé—  

gí ia®6t1ő iskolák hanyatlása a, háboru rala.tt. 169. "  

8. .  A báborus évek kihatása a magyar iskola  

lt3neie fiuelem e1 az általános és .j gasd.tsm.iekoldkraa. 173. '  

9. A gazdasági népoktatásról szőlő, 1908—ban benyu jtott  

törvényjavaslat parlamenti ~előterjesztése, fr pontjai  

de elvetésének okai. 180.  
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IIi.frjesel  

/ 1902 - 1921 /  

A  gasday4gi iskolák uj emerrese1e ée tmterre.  

A tanterv értékelése.  

A II.fejese t le vigén  utaltunk arra, hogy as alulról jövő tani-

tői kezdeaiqyrazisek, jaavsnlatoit, nsak+iltinben a MilitSldi példáit  

öszti3ns6 hatde:tra ktSsvllemény alakult ki a gazdasági is®ét16 isr  

kolák ajabb differenciálása 	sayly szerint ott, ahol  arra  

sód is lehetőség van: kUlön fiu is  leány  ■gasdasági is..7it16 lake-

14t kell létrehozni.  

A  minisztériumi sssrvek in hitet tettek a javaslat mellett,  

kfilőa2lsea as íigy buxg6, gyakorlati tspaaztal::  tokkal rendelkező  H ~- 

lgss  Peron::  miniszteri osatdl.y tandeeo  n / *lassies tasdíssad 6 j a/  

szegődött lelkes  hirdető jév4 a kiilön leány gazdasági issé t26 is-  

kolák segwlósitdsának.. Ugyes sservessóKént bistositotta a samosa  
nóegyletek irány►itdeát kezében tartó, a fővárosban +ís vidéken e-

gyaránt nagy tSesaekötteti€ss+el rendelkező Mária  Dorottya Rgyeatllet  

tiaogat,ásít, és igy s►osgósitotta az illetíkesskst a Tik-ben és  
as All-baa, vidéken a nőegyleteket. As  orasés  16000 tanitdn8je  

kúzt3tt is  lelkes hangulatot tudtak tereateni, ip segvaldaitda f:i-  

veiré tették a tanitónők tctlnyomd tönbeégét is.  

Gondosan sprve ze fit aank  a előzte  ag as 186s. évi  7~[YTIIZ. ter-  

re, mint alaptörvényre 40l6 minieeteri rendelet kiaddsít. has-

mic

e 

 einiesternek a javaslat parlasenti isutertetéstinnél komoly  
vsi voltak - többek itösütt-*  hogy a gascyaaTigi iss6t16 iskolák  

ssáaa 1902-ig közel 1800-ra eDrei kisde tt. $s való igaz  volt a lai-  

niszter kijelentés*, hogy soka  wig  oktatási intésaény  olyan oss-  

tatlara népsssrEtséare stsr tett sse.rt, mint as életre nevelő  sands- 
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sági issítló iskola. VilAi;osari fejezte  asoaban ki a gasslasrigi is- 
/ 

 

aitíó iekolék uj ;  serveretinek t<c tantervének Iriailéeét javazslcS,eet  

.kavsts],á  ,eikktk eoroek.tao  hogy alapvetően éppen es a gyors fe j16-  

dd., a nagy ne5psz ~riisig indokolja a óasdaségi ismRt16 iskolrik  

kezdetben zsiukre; szabott sservestetér,ek e38 tantervének kibővitdaelit,  

f  i  u- is le•nny tse,osatra valá differenoi4140it.  

A  gyaKorickti murkét végső tanitók népszeretete de hits, a UM  

is as Y`!R ssakemiaereainek, a tanfeylügyelósdpk r.aségss magyar kul-  

turé# li trehozní akard keadeusényezó ew,re js ás 	e g ►alAei tgs akaré„.  

sa. létrehoata., .véglr,ges foraadbu öntötte a tankviteles kor lsgatdlsó  

héroa évében neamast>lavslói iniaesibt betölteni akaró és hivatott  

uj saerveze tet és  .tsistsrvet a gasdasdgi flu és leAxay isaitíá  

I4k részére.  

A vallás- is  közoktstAsikyi miniszter 1902.eseptesnbsr 24-in  

66569. ssée alatt keltt rendeletével adta k: a gasdasAgi ismétlő  

ieskol .dk uj szervezetit és tantervét.  

:z u~i ss~,r,~et ~n.1 ~c,a ~zbi~ utnei*ésst_: 

Az uj szervezet a kt3ve:tkez6 rendslke:so4sekkel bistoeitja a  

ssüks4grser üvb vat fe j1őddet:  

1. A gazdasa4gí ia.settlő iskola Eszervesdait as 1868.ávi 7CXXgIII. tc.  

gtl. da 55.§-sibACn foglalt x►endelkesóee}k a polgiri kriusígek kn-  

tele.sa6géveí testa.  

Az 1896. I. zerveze t én Tantesrv, e tekintetben sok ki buvót ha-  

aott a icözség3, hatdedgoknak, mert nea jelölte ki a rczerveséz  

végrshgjtdsénak hutéride jét. Az uj nze:r.vetr.eti szrzbélytsat ezt  

a hatéridói egy évben jelöli ki. / ia.2.9 /  

2. As u j szervezeti uta.i tAsban az  i s eel5rerautat6 *is  ü j, hogy ahol  

50 lri ~ínytankt3teles van, abban a ktSssigbe.n egy éven belEil letiny  
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gasdasdgi isr.étld iskolai tagosatot kell 'ssernesni, "azon vil ~-4- 

gos feladattal, hagy a leányok ndi hivatásukra kU123ntfe gonddal  

elókáesítteseensk." 	' 	 ~ 

3. A leM4ra,g és fia tagoaatra vw1.A tagosódMCs ws3.l.ett a szervezet a1-  

kaal - st ad sasdaeágí i srA tlá iskola ké  t ti pveának kialak i t4 e,t-

ra:  

a/  Ulan lsaktani táA qasdasdgi iemA tili iskola  

/ 20 kh garakor16 területtel de felaserellsal /  
b/ Faysserti gasAasdgi iriótld Iskola  

/ kisebb gyakorlóterülettel de felexerelésesl  /. 
/ Ss. 11. . ~ /  

4. As, állami felügyelet kiterjesatónétt jelent.i. a"zeryezet 14.5-a,  

mely szerint, ha a ktSasAgben .  egy vagy több felekezetnsk van is-  
köldja as tillati iskola ssrll:itt, de nines szervezve gazdasági  

issitlő iskoldjuk, akkor  as isadtló iskolai tanulak kötelesek  

ai állul iekolikkal kapcsolatos gasdasdgi isaM4t16 iskoldt 1A-  

togatni. E rendelkesés a nemzetiségi vidéksken nagy ellend.11M~e-  

ra ta1d1t.  

S. Gyakorlati ssempontbdl  .nag;r eldrehaladdst jelentett,  
124 sser. irit • gasd asdRi issr! W iskola ré sslrs külön ssisve-  
isett iskolassdkbe a gazddlkodrtsban Alenjoiró szakembereket' /g:zz-  

datisstek ds !lenjdrd gazdák /- kell bevd]a,tsteni. ifinnak a  

sxak+ártó testületnek javaslatára  a kfpviselA testültt hatdsoss.  

sa meg, hogy a gasdasM4gi .  ismétlá iskola milyen irányu gasdasdai  

dcgak tani tdsMtra ter je 8akedf k ki.  

Sig as 1896-os rendelkesés csak ditaldnoeedRbRn intézkedik s  . 

gyakorlati tarsitMishos satükségee földterEil+stekral, addig as ty -  
utasi tés 13.§-a határozottan eldir jd, heg,,• a kis ktiseéseltbsll  
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600 n81,  nagy  icössi gek ben, városokban 1 kh trritleft kert ki j e lö- 

lise elengedhetetlen. Mezőgazdasági oktatás esetében seinisfáli- 

•an 2 kh vagy ennél nagyobb terLilet bistositdagt 1ris - e16. 

7. RCA  óha j a te l j e sül a gasdaségi i saeí tló  iskolákban  ttcn i tó tan-

erőknek  asssal, hogy a 9serve,set 14.f-a Igiimpaglas "... a  fa- 

tenyEsatis is garüsölcateratelie irdekibak a .kbsaégi faiskola a 

gasdaságt isaé tlő  '  i skola oii jaire - bi►lsil,yen  .  je 1l e gU legyen 

a gasdasági ismétlő iskola -, mindenkor vendelkesisre boeeef- 

tandó M. 	 . 

8. ,rKiaondja a Szervezet 17.-a,  hogy "a község köteles a sseakts.- 

nitós iaraé t1ei iskola gyakorlati textilet6t minden i7.6 de holt 

lelté.rral felezerelni, asi as okeser:f  gazdálkodáshoz  de as  ok- 

eserii gasdálkoalés +erecimdnyec ternitásáhosR ellrertilhetetieniil 

sstiksiges". IIgyaetesest paragrafus . utolsó bekeadése ,intfskedik, 

hogy a ssaktanitó rdesére "let,a3Abbio 2 padlózott szobából, 

konyhából, kaarfból s pincéből, houaávaló padlásból  a a szUk- 

oefges see116khelyiségekbAl á116 lakást köteles a kössraeig biAbsi- 

trani. " 

Ss as  intdskedds,a korabeli tcunitólakósok 14omorussigos voittit 

ismerve,  ri tari tói tekintirl'y esse 1 kecié sé t, a esaktuc3ás eli sae- 

rieét jelentette. 	 . 	 ( 

9. Mint hidnyosa:tgot eselitetttüc m ,-g as e146 fejezetekben a geode-

sisal issétlQ iskolai tanulók tfinkHnyvvel való elégtelen e11Rtd- 

sét. A eserveset 18.1-a,  mely a j6 gazda gondosságával a lcg- 

aprdlékoaabbas elóirja a gasdasági ismétlő iskola siiködisénck 

tc£.rai feltételeit / dp',üetek, sserssámok, .gépek,állatok stb ,/ 

g.pontjában igy intdskediks •... a  szegény tanulók részére a 

asüksEgee tankönyveket a község köteles asgeaerezni." 
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10. Azoknak  a kössígfknek, melyeknél indokolt, tllaesegdlT engedi-  

lyeshetó a gasdaadgi iemátló iskola oe3l jaira. Est a lehetósá-  

get a alnisztériuural kötött szerződés biztositja, de a Mier-

vezet 25.5-a a gyakorlati oktatás biztositása órciekében ki-

mondja:" Az dllaasegély megvotsdsát iá.á$i elő, ha a gasdasigi  

tanitó a _gasdasdgi tdrgyaicat osak elméletileg, nem egyszers-

mind  gyakorlati uton taraitotta -e  még azt is kiAáttíe3bsa he-  

lyesi-, as ilyes tanitó ellen es6,+ide jűleg fegyelmi vizsgálat  

tog elrendeltetni." 	 ~ 

11. •♦ 

 

Szervezet 	edr a gazrl asdgi . ism6 t16` i skolf k ssalrtseti -  

tQi kiképzésének nagyfoku eelórehaladetsd.sdl toss tariubisonyed-  

got, mert mér  szigoruan elrendeli, hogy i gasdasdgi tárgyak  

• tsni tásdira csak as alkalmazható: 	 ' 

a/ aid mint  okleveles tani tó, valamely m.kir.töldmiivea i s-  

koldban a 2-4ves sue:zbgazdasdsi tanfolyamot vagy vincel-  

lErképzóben as 1-éves tantolyamot, tanitőnő pedig  vala- 

mely h6$tartAsi 1--éven tasfolyaaot\ sikeresen elvigsste.  

12. A gazdasu3igi isrdtló iskoldbsun való tanitdist k:ivAnatoasd tette  . 

as,  hogy . a Szervezet Iy.te jeuet 31-32.5-a -mely ré F~z]. te:~cn 

intézkedik a esak tanitdi veílsnztAsakró1 - kimond-ja, hoy 	a  

Mllön asaktanitds gamdasAgi népiskolában a.lkalma,sott tanitő 	.  

ti se tá sr, 100E) koronAndi slaososyabb nem lehet. /'A tani.  tói  

dtlagtiy.eths, ekkor 800 korons4 Ezt  a fir,e't6ast az 	100  

korondt kitevő ávötiidös  . pcitlék 6.s a g;/akor.lnti tetrillet ?:isztn  

jövedeleK 20 16-a egissiti lci. Jtir toYAbba!i ,a  szaktani  tónsak  

természetbeni lakds vagy 300 Pt lakbér.  

Az  egyszerit gasdasdgi ismétlő iskolrfikba,n alkalmazott gasdasdgi  

i  
ismereteket taraitó férfi tanerő tisztcletdija minimdlisan 100  
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korona, A8i  tanerő  tissteletdi ja 80 korona s a  gyakorló to3rEi• 

let tiszta jt3vedslssdnek 20 1-a. 

Jelentős vivsássy, mely a tanitcSi  egyesületek  ,sr7tittes h•rsdnsdc 

eredménye, s ugyanakkor a gasc3asd.gi i emd tllS i Rkola jelentQodgh 

nek  elie•eréedt is jelenti, hogy esen tissteletdi jak mindegyikei 

nyugdijba besadmitaodó YlletwdnsO vált. 

13, A  gsitsdaedgi issétl8 iskolai tanitds fontone ►dgdnak 1W -eekelldsdt 

*jelenti  a SaNrveset 38. §-énak as as intósked.dse, isely •  heti  ; 

45rassdmot november 1-tfl iprilis 1-ig legaldbb heti 5, e helyi 

viszonyoktól fügeien heti 7 .tSrd.ban jelöli ki. Ms heti két 6ra 

aöveicedést tett ki. Az 4v többi hónapjaiban sdinistdlisaw heti  

kdEt óra, mely  hdro . drdr. a volt nt3velhétd. 

14. üj, aminek a régi sserveseti ut.asitsisban nyo®dt sea talál juks 

• hásüpari oktatds bevesetdsinelt elrendelise / 41444.5 

15. A  szervezeti  esaradlysat 484-a ü3teleseíé,géY4 tees'  a gasdamá- 

• gi  .  ssaictwni tdnak, tani tónőnek nesEOSak as órdkra való pontos kd- 

waftlést, hanem a gsstdasdg azon dginak beható tanulm4nyosutedt 	 , 

nalyet tanit, valsstint a tanult anyag kie4rleti felhaesndlá- 

sdti az eredmények pantos  nyilvde.tartds:it. 	 . 

K1óirja, hogy  a tsw3,tónő tanuladnyosza " a gasdaasssonyok 

gazdasági ;ussokésait, lóles asok hitids eljárisait, ssankdlatait 

ds el,oheorban asoa gasdasdgi sonkabeli tdlssegsdgsk ssegssNinte- 

trée,rdire toss meg  •indes►t, amelyek stsgváltostatása különtls artYn- 

gi segterheláslr :sem ekoe. 

E v4081 elrendeli a gasddkkal, gasdaasasonyotckal való szoros 

kaponolat fenntartdsLt. 

Kötelessége s . dasdasdsi nápiskola tanerőinek még a beezerz6 

is d .rtdkesitó saövetkesateknek, gascdakörtfknek de itjueigi e- 
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gyesliletek alapits[dnak elósegitiss, sservesise é• ieatése.  

A felnőttek oktatsEsát sesltirdnyu slóadlsoltltal kell elősegitt-  

mi a gasdaségi aipiskola sssktsrnitd3Anak.  

A `:serveset 6. fejesete foglalkozik a gasdasé.iti ismétlő isko-  

lík felligJreletinek d• ellenQrsésének kérdés4vels ho gy  mi.lytn  

részletességgel, errs  jsllssaslS, hogy a 6.  fejesetnek 80 §-a  

von.  

i:.rdeme a fejesetnek, hogy  •g,yr.ésst lelkiisas 'retes pontossAggs»1  

ós lr.lküse+eretes•iggel, réselptesac:l;gel, félre nem érthető  

aódon intér:k•gik minion  ]drddstisri, auíerésst bisdetl.tja a isiati-  

••erí.i ellessórsést saaal, tiou/  a gasdasdgi iseitlá iskolstk  

iigyeletét, ellenőrsísit kiemeli a nipisko? a  felúgyeletébbl, 

tovAbbA uj  és korsserii kóvetelfsnek tesz eleget akkor,  sulker  

térsadalmasit  ja ast. 	 . 

A fentieket e ybevetve seggllapithatd, hogy as 1902-ben kiacbtt:  

ssi•rveseti esaméiysattal a pedagógiai gyakorlat is elmélet egykeru  

lelket mtivelőinek siksriilt act; a gasdaadgi ismétlő iskol,ik stiiktl-  

disit is fejlődésit bistositd kormaerii szerveseti ssabilys8tot al-  

kotni.  . 

A 	i iené  •  isko a  flu  

4114400e,. •  

A gasdaséigi issitla lekeli tantervi célja de  feladata:  

" A 13-15 éves mindkét nembeli tanuldket eddigi isatiere..  

~  teikben ragardsiteni és tovAbbképsisák atell•tt a gesda-  

sstg  eau  íigaibst► oly swártfkben begyakorolni, iogy a  

fiuk, mint leendő töldaiivesek okazertileg kezelhessik  . 

birttAukat, v agy mint gastdasdgi munki.rrok keresetkipessí-  

giuke  t fokozx6ki a iednyok pedig, mint jüvendő gasAsvs- 

.,. f 	' .y►I  
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E zonyok és esalidsn$k a aankakörUkbe eső sesdaaási í-
gakban és histartéaban megkívánható tudnivalókkal ismer" 

ked jenek • a főbb teendőket elsa j'ti taék. " 

As el06 irate, összevetve est a tantervi oálkítifséet as 1896.-

1 tantervi oélkltilaéssel as, hogy a iásodik wdlkitüsis kiteljese-

dise aindason törekvéseknek, melyekről a gyakorlat 6e elmélet peda-

gógusai bessfltek, irtak, melyekről as előzőkben mint haladó gondo-

latosról ealákeztUnk sag is idázttik őket. 

A tanterv azembeeaökó hibája a követelmények tulaéretesése.*eg-

nyug s tó volt  azonban a helyi tantervek kidol ,ozásérdl tett intés-

kedése, mely szerint cenk az tanitandá, aminek a tanulók az élet- 

en Hasznait veszik, is cenk annyit, amennyit a tanulók elméletileg, 

gysitorlatilag a rendellesésre Alló idő alatt elóképzetteégiik is 
felfogőkípeeaégtik alapján elsajáti tani tudnak. 

Felhivja a tantervi utasi tda a helyi tantervi' anyagot öenzei111i-

tá aaaktanitók figyeltndt • lehető legezélmebb kórit koncentrAcióra, 

`ís' easel tudatosan aegterenteti as öesses tantárgyak kapoeolatát. 

As elmélet és gyakorlat egységét több isben hangoztatja a tantervi 

utsutetd, de ennél rig  tovább megy akkor, amikor kötelezővé teszi, 

hogy egy tantéirgy elméletét és gyakorlatit ugyanegy tani tónak kell 

tani tanig. 	 . 

Peltiinó és ma  mér  szokatlanul  iurcaa, hogy a leánytanulók ki 

. vannak rekesztve • mértan és alkotmrinytan oktatámtiból. ,fis  azonban 

akkor a kornal[ a női eaanolpáciával szemben elfoglalt dlláepontjA-

ből termiszetssertileg kivetkezik. 

8agy fejlódást jelent a tantervi anyagnak fiu is leény tagosat-

ra veld differenoiilésa, mely bistoai tja a közösen tanulható tár-

gyak is a ktilön tanulandó tárgyak kijelölésivel a k4 t nem jtiv&Sbeli 
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munkakörire veld  tel.k'esit(Ist g  A tantervi anyag teljes régle+et•  

eéggel kdasalt, ktilbn a, t1u-, külön a leánytagosat réea6re. A tan-

timid anyagot felsorolva helyessn és 	közli oeztálysa.   

hint először azt, amit a'tiukaak ia lényoknak köztiben kell tanulni,  

uténa ,pedig a#iuk ds lónyok dltal kdlőn tanulsandő, a jövó  íleá- 

hivatásra felkássaitó speoülis tantervi anyagot.  

Pedagdgiai tudatosaígrs. vall, ho e,/  fig,yslpamel as iskola , jellegé- 

erőteljesen íe lhi .v j  a a azaktacdi  tők iic elai  t arra, hogy "•  

tanterv mind a két ugy van oegll  lapi tva, hogy a tani tás  
sulypont ja a gasdas8gi tárgyak tani témtrs is a gyakorlati oktati-  

áfÁra e sri k. n  
1  

~ 	 Yi epolgiri dlsasemiresból nakedd az a helytelen utaei tása a  

taitervi utmutat6nak, aely a idnyok tantervi anyagába tartozó cse- 

l  
oseatőé►polis tanítdsí addjáta vonatkosik: " A csecse raó ápoldséaak 

~ . tautitaisa  a 13-15 (Ives lányoknál kinyes tr~rgyr.,  ~.~ c4rt  vigyésva, ~  
pintatosag, sóhasem a leendő anydr•, hanem a ledrrygyermeicsk ottr•  

hon levó aaeoseató teytvéreire való riivatkozdassl kell tanitani."  

Nae tud sstabadalni 	osztdlykorldtaitól at utasitts  

szerkesztője akkor, amikor a nép igényeinek as osstélytíreadala®  

áltel als.oaonyris szabott ssinvonalának ,nem kivánt eweikedééét6l  

tart, ha a Y(Islmunkatawitis sorb'  nem lesz ,ctSrtiltekfntá a tanit4ss  

aő., tppea ezórt igy utaait as  óvatos polga£rt " A női k(Isia~walcínalt 
~  _   

csak a  nip  ole tssiUcséglfteinei negtelel8 rigs  veendő. A finomabb  

s a  népnél  lciilönbsn is rohamosan terjedő, tátyüsést elősesita 14*  
sinunka teljesen mellőzendő."  

As visaont kiemelkedően haladó é• uj asempont, hogy a te'rmsis-  

tett növényiek, sat  még  a tiirágtermeaztáe tajtasegv,dloestása eset'••  

ben is alapvető asempontk(Int ajánlja as irtékesit(Isi lehetósis !i- 
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gyelembe vételi t. 

Nagp előnye az uj tantervnek, hogy anyaiga a gazdAlkodés sin-

den úgdt felöleli, de ugyanakkor a' helyi tanterv kdssité$$t elren-

delve biztosi t ja a tananyagnak a helyi aiottsitgokne k .asegtelelő ki-

sseaelé®ét. As erre vonatkozd utasitésai j6k, gyakorlati esompont-

ből egyenesen kivddlóak. 

Ugyancsak helyes irEínyu előrehaladást mutat am első, 1896-os tan-

tervvel ezeeben as a tény, hogy az egyes tant'rgyak tani t4sdnak 

oél j't világosan megszab ja. 

A tanitás módszerére vonatkozó utasit'sait nem'ss előző tan-

terv hibás gya/korlata szerint, a tantervi anyaggal egybeolvasatva 

közli, hanem világos okfejtéssel k€ilőn tejesetben tárgyalja. Helyes 

és ujszerU as egyes tant'rgyak egymásra való, gyakorlati vonstkosit-

seinek kiemelése, melynek Igen nagy hasznát vehették a gazdasági 

i smi tlő i ekold.ban tani t6 tanerők. 

Mindent egybevetve a gaadasági ismétlő iskola réesdre 1902-

ben kAadott Szerveset ds Tanterv mór axon tadom4nyosan me.galapozott, 

korszer . alapelvek alapján készalt, *elyek r,tjd as 1905-Us Népisko-

lai Tanterv és Utasi tós alapélvei lesznek, melyekkel majd  valóban 

egy korszeri, tadoa'nyos alapelvekre épti].t tantervet boestjtanak a 

sassadele ji tanit¢adg réssire. 	 y 
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U3 fejezet a guscdaasigi ismétib iskola fe:Jlódéaibens Qesda9444  

métlá Iskola 	c-, iumel  u j  rovat a N6ptranítóic iap3ában. -, 

A gazd aag gi i e© d tlő i sko Ldk ' sstsoa 1902-ben: 1789 ! Az 1896-  

. ban meginduló szervezett is  céltudatos kulturpoli tika komoly ered-

ménye ez. A toviibbi fejlődés ujabb segitséget igényalt és kapott 

a lliptsni tók Lapja 1902-ben megjelenő ivtolrasínak e10 •sgmd tb1 

icesdódóen a Gasdarsdgi Ismétlő Iskola clod melléklettel, A sellék- 
, 

let saeg jelené si t saga a mini ester kö sstlntőtte 	Kagysroresdg tsáp- 

tanitdihos; oi.mü vesiroikkíben: !:bben iidirnzt3lte a gazdaQAtr;i is-

m4118  iirkola szerves6se terén elért eddigi gazdag eredméoyeket,usc 

eredményeket l+átrehosó, lelkes és busgÓ néptanitói kart. "A to.- 

nitdk gastdae4gi kikégzéae s a gast9aaci.gi ismétlő iskola belterjes 

fejlődésinek elősosditdsaa volt as inditó oka annak ab elhatáresá.- 

somnak, hogy a 114panitólc Lapjdt olyan melléklettel lritom el,amel,y 

t. sérólag 'auuiak a nagy  feladatnak a megoldrisA t munkd.]. ja, hogy fi- 

k;nt kell a népiakolat a g3rakorlati életre eredményessé, gytlaől- 

diaősóvi tenni" - lrja többek között tilas-sios miniszter kdsstin- 

tójébsn. 

És valóban, ha. dttekintjiik a havonta  megjelend melléklet főbb 

oikkeixtsk oiasdt, aregdllapithatjuk, ahel,yaas iradnyu, valóban' FrtékeA 

segitsigst jelentett a gardasági ismétlő iskolé.ban tenitó tanerők-

nek ® tartalmas, korssezd isMe.retr_ket közlő Rovatveie- 

tő s lcroZ,opp ,lfrid gaadasdgi iatósss,ti tantir, aki bektSsaentd oiJp- 

kében alapvető, tontossatgonak jelenti ki  a  gauzdnaégi ismétlő isko-

lai tnnitók kősrestti.ki3dtsésatek sztikségeeségét a mellékletnek értékei 

tartalom-al való megtöltésiben. A eserkesztéere vor:atkozó főbb el-

vett  a következőkben fejti ki s 
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1. KivAnatosssak tartja, hotiyy tudóeitdsokat ktildjenek a tsai-  

ták a gyakorlati kieérle  te  z4  eben elért er4daétyekről, is  

• ieltAr jsilc vikkeikben a gasdaségí ismétlő Iskola fejlődé-

sét ®itld tinyesóket.  

2. A esakrovat 41én as időezerü is `ltalsfnosabb érdekli cik-

kek Alljanek.  

'3.  Vii  ~ gos is ösztönző hatásu cikkeket kell irui, .%e.iyek is-

mertetik a gazdaaégi ismétlő iskola essrvesése terin el-

ért eredményeket, siddesereket.  

4. bsiike+bg,es, hoa a g4114rölos- is atlldsdatermel4s eddig e-  

14484 elhanyagolt területit nipssertiei taék.  

5.'As siltalérsosa is réasaletes növé:xyterzelásat, talajists ►e, retet  

koressrtl syaakoriatiaseiggal kell tsirg]ralsai.  

6. A ssele4esetről és borASsatr6l 4só16 cikkiben a lesha1R-  

dcSbb é,llAspantot kell képviselni.  

7. 

 

Mind a sssia►oasillatok, mind az apró illatok te».y4sstésirltl,  

gondosieeir6l a legjobban kivAlogatott anyagot  kell kiisLi-  

ni.  

8. A gasdaedgi TanAcsadó rovatban vsilsstass,olnak olvasóiknak a  

hosrst+ijuk beküldött vitis ssaakitérdisckr+r. 	 . 

9. Uje•r.ertLnek igirkesik sst rovatvezetd Altai igért gasdaaes-  

assonyki,psó rovat,  stay a  gazdasági ismétlő IskAldk  gctdi~., 

ugyszólvó.r► csak a fiuk jciverzd6 ilethivatt4nsira ssabott a-  

ssyaE;át a lányok jöver:0á élcr tsstfksigleteire Anya, gss,-  

dasessony 	figyelemmel lévő anyaggal kivin ja kiegéssrit-  

tetni,  

10. A melléklet kellemes ssinfoltjAnak igéíkezett a bejelen-

tett tárcarovat, melyben a lőssaerkeestó asakezerü rajzo- 



139  

- 	kat is iletkipeket fog kősölni.  

Kefe  j e  si slil asip szavakkal bu*di  t  ja tani  t6  tdrseii  t a nelae es cél  

saeg.►alásdtiti4ra ►t wbord juk ö•sse as anyagot a mil aecgalkotdsefbos, is  

ksse4 kisbs tive indai ~ljuac a map is úoass~t ~xtra, melYnbl~ — a►tttt  
 ~► ~ 	

, 	
.. 

- assn a k~sdetin talilunic ggröng,yöt. "  

öaeassefog'i.alá►sul ■iaeillapithat6, hogy  soak as ireínryelrek, valbbnn  

xaeati ~°.,~ aedt•iget u,yujtottatt a gascdastigi iseettló iskoldk:at esaeerveseó  

a hi; azok oat, taiJil tó _Kiirt®á'Mak118+i:.  

A 	oi kkeic **leg tani tői hang jib!4i kiefrsik a marj or tan—  

np ,3'iatal intismoinyének, a gaasdareAgi ismétlő f.ikola mina esile—  

sebb  közti  eelterjiedásének buzgó ezolgtilata, as álesttel a lebet6 leg..  

a mIrosabb kuperao:iatgnak megteremtése.  

A melléklet 1910-ig jelest meg. Vigig .esltasva csikkett, ugyase52—  
vdn nyouaSt ses  találjuk az alapit6 gondolatban kúautatott dtkos na-

cionalista ssellea?m segapiltrinMl¢sának. A blrs.táease:retet, a segite-  
rii ealeiards drsődik lci a sa~rolo irfolyaea öeasss oikkeibc~i. A magyar 

  

niptea.ítők busaasivasea, nipsaer~etete /nsmsettsógre vald tekintet 
  

h ai,íl 4, -.bi a  tosi  to t  tra a kglöati let nesa-sea tieaég0 tara tvényok .  -ss,ak—  

ezerii oklatelsit, is biaonyira aagjrar ne¢airseti szellemben va16  nrve— 
iai A t is, aiindesa bÁntó ntacio,.ali ata torzi tás nálkiil. Az  "é le t"  

i akola# je3Rak nevese tt gazdasági 	i  skolS;k tu'lnyoeed t8 bbsic-  
• be:aa valóban irtikes, ilelbivatasra elókduttá R  sstake erű oittsidst,  

neve2ist wyujtottak.  

As  iskolé.k  helyiről is ssáaairól as  alábbi kimutatfe ad pontos  
kópete  ,  

4aá 
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K i_,,J1 u t s tole 

Il_12027 tanévig teldllitott gesdraeigi ippétló i.ekol{krdl. 

  

Hdnq g:C 
5.z. V é rm e g y• isaa.iek. ::;•21Z4, 

HAny g.i. 
V á r f,  e g y• lst.isak. 

-ran? 

  

ran? 

a. A Duna Jobb text !a+n 

1. 1. i.s<aranya 	 17 	7. , _ onron 	 2 

2. Ssutergom 	 42 	8. Tolna 	 25 

3. Fabár 	 2 	9.  Vas 	 15 

4. Győr 	 7 	10. Ve sscprém 	 6 

5. lto eon 	 60 	11. Zala 	 20 

6. Somogy 	 8 	12.  Fiume 	 1 

Ős arae n•a: 205 

b. A Duna bal  partaa 

1. /rya 	 9 	8. Nyitra 	 111 

2. Liars 	 10 	9. Pest-Pilis 	155 

3. Bdos-twdrog 	 2 	10. Pozsony 	 6 

4. Hont 	18 	11. '.irencsdn 	19 

5. Kosdroaa 	38 	12. Tarács 	20 

6. Li p td 	11 	13. 'I,4 lyom 	37 

7. Ndgrdd 	26 	14. Budapest 	5 

összesen: 467 

c. A Ties.  Jobb 2a7 .rtidin  

1. Abauj 	34 	6. Xáramaros 	25 

2. Bereg 	49 	7. 3iiro• 	16 

3. Borsod 	3 	8. 5sap•s 	1 

4. Gtimör 	4 	9. Ung 	37 

5. Jges-Nagy-Kun-Ssvllsok, 17 	10. Zeapl4n 	 16 

tlseses•ns 274 
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d. A Tisk.a 

1. Arad 

2. Mikis 

3. Bihar 

4. Ossatid 

5. Hajdu 

6. Caongrdd 

dense:ma: 533 

e. ErdilYbek  

1. Als6-Fehir 

2. Bessterce-hAssód 

3. Brass6 

4. t:aik 

5. Fogaras 

6. Mdroase4M 

7. Huhisd 

ai Kis-411k1illd 

Oseseseas 310 

Zrased-SsUritny 

Saabolos 

SaatmAr *  

Temes 

Toront61 

Ugoosa 

	

13 	9. Kolas* 

	

17 	10. Maros-Torda 

	

7 	11. Nagy-Kilktillő 

	

3 	12. Ssebea 

	

11 	13. asildgy 

	

30 	14. Ssolnok..Doboka 

	

13 	15. Tords-Aranyos 

	

21 	16. Udvarhely 

bia1 pirti4g 

	

39 
	

7 . 

	

8 
	

8. 

	

117 
	

9 .  

	

6 
	

10. 

	

17 
	

11. 

	

21 
	

12. 

33. 
22 

65 

97 

99 

11 

• 
37 

6 

16 

4 

25 

24 

45 

Al egiss praságban van: 1789. / Raldss Ferenc: $111 n4pokii. 

tatkeunk. 1902. / 
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Ifjusági egyesületek fontoe 	ld rőe atáea. - Ka 	a  

aR zdr~s~d  ,~;i i.MAló iskolákkal.  

1849-ben elbukott a magyar szabadságharc. As elavult feuditl,is  
társadalati rend megdüntéeáárt harcoló Malik  vére azonban nem hul-

lo**  hiába. A mower feudális társadalmi rend, a fe jlddás  törtineh 
ml saiücságszeriiaágs lttfvetkdsstdben, ha 14peéarQl lápásre is, de . 1111.  

adta helyét as u j, polgári társadalmi rendnek.  AS  1867-es kiegye- 
1 
! isis nyomán aegindult kapitalista xa jidd+is egymásután hozta létre  

íntismés T  eit melyek as oktatá 	 -  ~ 

	

	 ~r , 	y 	stigy területin is a polgári térs~fal  
a►1 rend u,egeróaödását, a kapitalista termelés árdekeit szolgálták.  

1'i magyar nip a fejlődés kavetkextaben gyorsul6 ütemben haladt a  
nemzetté válás at ján. Litt a cé l t esso lgá.l tdk a eokneoae ti sá gti magyas  

tlíaa+ban a nemsetias4gi vidikeiten saint* V31gSs számban  ápoló dll~ 

iskolák, továbbd  as  ezekkel kapcsolatban megszervezett gasdasdgi  
issa~ tló iskolák is. 	, 

A magyar uralkodó osztály, - az üst::trd.k- *agyar  Monarchist  ~~  
erősebb neeasaetiaágánek vezető osztálya - 	megegyezett as osatldk  
uuralkod6 osztállyal, I.Pereno J6sAef császár és királlyal a feuda1-  
kapi tali uta rend fenntartásában, a dual. iastikus uralomban  Au a  nut--  

zetieige.r elnyomá.+s+ában. 1902-ben a király as orsss€ggqülést megnifl6  

beezédáben erre igy bnsdltott: " A saaggar Allan  kiípi+.ésének, mtg.  

e r8 si tá sének munkája nem enged n züne telá e t is nem tiir megszaki  t{ s t!"  
knnek as erőszakos ás as iskolákon keresztül végrehajtandó Raa-  

parositáei törekvásnek erednáuye volt a millenniumi 400 uj állami  

iskola  is Wlassaíos miniszter által a e$ásadfordul6n bejelentett  

1000 uj  állami iskola tulnyomó  '  ttSbb:tégEnek a nemzetiségi vidékeken  

val6 megnyitsiea, ás eszel ugyanakkor a ezinmagyar alföldi és dur.d.tz-  
,  

tuii vidékek elhanyagolása, valamint  ezen vidékek iskolaügyének át.  
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- engedise, - • dolgozó ndp kultur.á2is felea+elkeddsdt tudatoaan vies.* 

ssatartó - egyhd$i, felekeseti iekolafenntartóknak. 

A hivatalos gtati mstika 1902-ben aegdllipi tjas 

16.725 elemi ndpiskols köstil 	13.269 felekeseti jellegit 

1.665.732 tannitSval 

13.269 felekezeti napiskola kösiil 

magyar taruy elvtt ' 7.150 	53.58  % 

saagyar
, 
 mellett még 

kAs taunyelvii 	2.989 	22.32,% 

nem m€+t`,y ar tarliiyelvii 3.218 	24 	% 

262.440 tanulóval 1 

A nemzetiségi ellenállié kiivetkeztOben ezekben as iskolákban, 

mint ahogyan ejts egykoru jelentós megá lapitja a  a magyar  iilia* érde-

keinek megfelelő hazafias de a kösdletre kiható napnevelist nem le-

het bistositsni. 	 . 

A felekezeti iskolákon kereeztitl megsservezett nemzetiségi el-

lenállds ,legtevdkenyebb szervezői a román-görögkeleti e yhetzi teKo-

lt, /asdmnks 2.119 	ezeknek tanitói a legronszabbul fizetett 

tanerők voltait as országban. /Plzetéei átlag állami iekoléknn 

600-800 Pt, roaraertigkatolikus iskoláknál sokszor a 300 Ft-ot is 

alig  haladta  meg./ 	. 

Az  dll•s - nem minden rejtett gondolat nilkiil - engeddlyt adott 

a felekezeti iskolák tanítói fizetésének államsegdllyel való kir•gé-

szitéeére, csupán a tanitónak kérnie kellett as államsegdlyt. amivel 

azonban as álliwegdly folyfvitása a ttsrvény érteledben ntfvelte vol-

na az állai ellenőrsás,, felügyelet jogát, a görögkeleti román egy-

házi 

  

 tanhatóságok megtiltották tanitóiknak, hogy tllaseegdlyart fo-

lyamodjanak. Arad vármegye tanfelügyelőjének egykori jelentése /1893/ 
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ssarint a várL egy e 288 eArögke le ti, 	tsni td j a kö stil egy ke4 rt  

tlldtsegá 1;  t, mire eltisték  dlla~shelyéról. 

haaou16, ha  nem ie ilyen  erős ellend.11t4s c:utatkosott a többi  

- nilost /380 iskola,/, sslovdk /502 iskola/, rutén /93 iskol.°-./,  

szerb .. /108 iskola/ - nerasetiségi nápis.kola 'banhatcSrs+figa risrArtSl.  

;.aeli a helyzeten a nemzetiedgi vidékeken, 	ott létesített  d21s~i 

ís3kolr;k lculturtlis batAea nits sokat jr''.vitott, et e. s.dsadtorduló  

atatiaztikdjtinsk]leplező 	adatai segsetzt:atZ4k, hogy as 4llsvtter.n-  

ta,rtó . :tja,gyrir elate  tsa..nköt.eleze±ttaág6nek 83,24 IC-ban tesz eleget,  

:rig a  német is r3zlovtk neasetiaesgek tankötelesei jelentáh`~ ri,ye±n jobb  

be. i skoldsdsi arányt  értek el.  
	 ,. 

x redlis  .belesettel nee sstnold, as egységes és ossthatsil.et  

politikai meager nernset kialskitásEfnak eesamé jétóZ tittött kulturpo-  

litikai 	Minden eszközzel veld znr,gs3e!gitiere tanqgyi vo-  

xaal0a tehát  nos hozta meg za kivrSnt erririm:srayt. A  nemzetisis,i vidé-

kek itjoeAga a ast[sse.dtorduló utAn iP 15-e4ves korban kiléltek az  

Allasi, i ako ls4k, a gasdaes4gi ismétlő iskoltk kötelékiből. Olyan ha-  

tdso,k btivkörAlbe kextiltefE, helyek le»..roraboltAk a  gondos is terva$erü  

ne4pneveléa batékontystet, -  ir ja as egykoru tuddsitis•  Its amAi  

rryylvrlt leforditva azt jelentette, hogy  nee  sikerült  a magvarrnsi-  

tt48i tórékvés. As initial iskoldt végre#t neAsetisigsk itjJed.ga  

vealtebh is tintudutosabh tagja  lett a nasaetisígi  ellendllísnak. 

i;bbő2'vilLg+osann kövctkesik, hogy intisltedni kellett as i1l.etikesiek-  

aeic sgmndoskodsis tört&n jik as i! juassgnak /lttilöntls figyelemmel a  

nemzetiségi vidikek iijcatgira /_ szervezett toretbsatin vK.lci kisben.  

t,artde?1rdl, "nemseti 1 rtinyu" neveli ae4rtSl. (:nd4q Albin kösoktatási  

ssin.iestsr 1892-ben a 22161. ssdmu körrendelete4vel telhivta e kirá-

lyi t.anteltigyel,4 ket, hogy as iskolsucötelee korbál kinőtt ii juság  
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rissíre itjusigI •gyeedleteket szervezzenek a kőzsigekben. 1894-

ben • 7135.es. körrendeletivel ugyanezt a felhivást megismételte, 

de ebben mér as állami iskolákkal kapcsolatos ifjusági egyesüle-

tek szervesésit, a magyar tnyelvtanitás sikerének megórsíse oiljá-

bál, a királyi tanfelügyelő kötsleesigávé tette. A felbivást 

ass követte sz.I ottevd eredmíny. A millsnniumí évek hazafias 

lelkesedése azonban uj:a !elintette as ifjazd egyesületek nem-

aeterdsí tő szerepének kird4e4t, is  néhány igybusgó tani tő lelkes 

munkája ktivetkezté ben a gazdasági ismétlő iekola keretében meg- 

kezdődött az if jusAst e6y eeületek szervezése. kihály Ferenc felsó-

vi ebi állami t ani td a Néptani tik ap j a 1902. évf. 9. sadmb•n 

Ifju©á&i Egyesületek amid cikkében azt irja, gyakorlati tapesits-

latokra alapitva kijelentisét: "Az if jusági egyesület munkstervé-

nek a gr zdastigi isritld iskolából kell kinőnis.' begállapitja, 

hogy "a gazdasági isiéé tld iskoláknak nagy a sikere, de look he-

lyen nincs kiéptilve." "As itjoaégí egyesületek e-ervssíeével 

addig várnunk nem lehet, aaig amok munkaköre a gazdásági iseétld 

iskolákat végzett itjus'g igényei szerint országosan is egysége-

sen ize vezhetó lees". A ezervesésre vonatkő:óan gyakorlati ta-

nácsokat ad: "As ifjuságot kényszerrel nem ezorithatjuk arra,bogy 

as if jussi ;i egyez*tletnek tagja le ;yen. Oly vonzó dolgokról ken  
gondoskodnunk, melyek a cél eléréeirre eeeitenek bennünket és as 

ifjakat belépésre öestdnösaák." A továbbiakban kifejti, hogy es 

a vonzd dolog nem a szórakozás / tine, sninielóagds /, h ones a 

nép azájaize szerint tartott előad4eok, melyek előadóiul meg kell 

nyerni a falu, a köznyik drtelmiségit. As ifjueflgi egyeséhe-t cél-.

ját a haséhoz hü, boldog magyar polgárok rievelieében látja. ;zt 

igy okol ju meg: "Aznn állapotnak megnyeríse, melyben boldognak 
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érzi magi[t as a■ber, sok sttiveteln; é.riytdl fUgg. De béraslyi köriilsaó-  

nyek kösött s>sem lehet boldog az az asm ber, aki magyar polgdrnak  esii- 

le ti k és felnővén, nem annak érzi n .  a6dt, vagy bdrne ly odd  2sasdban  

is essiilstik, de nem  annak a hss►sst4nnk neveksssik, e mAgis3 ott Al..."  

Feladata as i.>~ justigi egyeületnsk - ir. ja - ► 'a  15-4ves if jut 	a  

népiskoldtdl" átvenni is addig nevelni, a sstdpis3kolA dltal megadott  

/ itt természetesen asc síll,aai nipisakoldra de  nem a  felekPzeti.re  

gondol / .irdqyban, mig as 111061 katona vac polgiresrber nem  

lees.  4'a►ilneree vógrehajtd:3 fetlt6teltként snegtmlitis  

1. As if jusdg gondolkoddednak, drseel ének as iskola falain  

beelll, a gatsdoeági iemdtló iekolp órsá.in a  cél iránydba va-  

ló terelése.  

2. A es`iílók, az intelligencia ktlríból, as errs hivatottak köz-  

t'ssotiködéeének biztonitstsa.  

3. Otávea munkaterv t3eASSedllitdea.  

"Hu ez msglesesa, ktilUntSeen a nssessretiee3gi viddken elhelyezett állami  

i sskoldk mellett,  ssakksár nem kell félni, hogy  as ir jusesig az i sakold-  

ban 15-éven kors'íig nyert itsxersetekst, érzelmeket, mQpysa}r bensv.édet  

a e ivekb(g és a fe jeskbdl a -feledés ködbe ereezti, mint ahogyan  

ea a ::}i  népokt ..tdssi viszonyaink mellett ma megtörténhetik..."  

Ríesletesen is . e: teeti ewategn  Ötéves aunka.tervdt, mely felöleli:  

1. A val.lats3oasdg áDoldsdt, 	 . 

2. a gass:das3sigi de  ltertiezeti, erdészeti iane!.eteket,  

3. a gina sar hasa történelmét, töldraj zdt,  

4. kereskedelmi áss eztívetkezeti ismereteket,  

5. a polgári jogok  éa ksiteleeeégek, tigyiratok iemeretét,  

Ó. a  hs3siipart di  slíltal 'ibsan a hasai ipart,  

7. az eg+íezeség fenntartds3t'~nsak essabdlyait,  
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8. a hasa öasses lakói egYÜttirsisinek kife jlesstislre, ápo-  

" laieára irányuló eldadésokat,  

9. sulatsdgot, estilyek rendeziainek feladatkörit.  . 

A programot áttekintve viaadgosaaá vailhat mindenki előtt, hogy a  

~ tervezet egy nagyon  ügyesen 8sessai7.litott, a neaRSetisi;i vidiitelt  

' lakoaRsaigdnak aa4gyaaxrositalisadt céls6 kulturprog4csaba csomagolt  

! tsrW. at korabeli tanigyi lapok eóirdnyu cikkeinek, igy gihatfily !e-  

rena9 tanitd inepikálisa a legfelsőbb helyrdl nyilv ►lEnva3,ósn kitti- 
 

a►ik. 1041dAt kellett felmutatni a itK1[ illetékeseinek, • praidukAl-  

taLk sat! Utána 4nt sa±iezlbt lengettik is a amegvaleSsult gyalcorlatr-  

ra, alulról jövel önkéntes  villalkozdsra hivatkozva okolhatták se g  

a  vallais ie kösO.ktatásitgyi miniszter 1902. iv  mairQius 22-6a kelt  

21015 sz. rendeletét, melyben Weaassios miniszter arra hivja fel  . a  

királyi t>:znfelitgyeldket, hogs as állami iskolákkal .kapcoflolatbaaR  

orssignaerta sxerveszek meg  as  iZjusa3ai egyesületeket,  kEilöar>►i!a tae-  

. kintsttel as i ami tló iskolai 	bevoniea£ra. 	 .  

Hitték is hirdettik a rendelet tervezőis 02r8a, öntudatos  kpe~ 

sényraat 	a  taireadalea lelkes de  kitaartid kö><reamnkálAeaivaaal aréga-  

lag rövid idő alatt megteremthetd az egységes, hoaaogoln  magyar  nN~ 

zet aa 	örbkre biztosított magyar adllaa. I+:  nagy aoál elirisiro  

ssolgAlG eszki3sgk' kösött egyik kivAlá lentoaseigd tánl►esa6 a seeaxeti  

nópraevatlis, *sly  legbistosaaabb eszköze ra hasaafias a3saelle■ is a ma-

gyar nyelv .terjesztésinek.* /Madam  i:erena:Állami zafpoktaaatde.1902./  

iivsálekt: Tévedéstik sulfossAp ~,át ma sir  a szocialista neaasetine!-  

gi poli.tika alapelveinek finyénél vi]ikosan látjuk. ük nem lithaattaák,  

sert elvakitotta ldtaisukat a népek egységit, együttilieit szótzuzó,  

embert megalfsa3 nacionalizmus Ode.  . 

Tanuljunk a suit  hibáiból, s a ma  íaskolaüban a dolgos$ népeket  
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össreviartó, 	 interr:acic,nalisauet, haladststt elóaosditd,a 

a nemsetissgelcet ea,ysais a►egbeeasiile3sére tanitó  eszméket  olteunk bele 

if juságunk esivdbe és eriaébe. 

Az  if jusdgi egyeseletek feladata, saint a korabeli ci9c:seécbr 1 

kitUnik, ner3essak a r.emietisdgi ellendllss leti3réao, nsnem a korabe- 

lt forradalmi megmozduldsok megslősieirs is bistos gyóg3 ►lrként ja- 

vseol jAic, mart saint Papp xibdly u jpesti tara tó i r ja, iáésve egy 

hiraerss korabeli peda.g6gustt "Minden forradalmi mozgalom  croak a 

aytlriso• novelle rossz szervezetéből ered." / XL 1902.évf.3.e4. 

5.p.`
.  

sair éllitd+s, de érthető as idegeseig, hiasten a magyar aunrcde- 

moSga.lOm hatalmas eiőretöráae ssekbe;:t as években esaésntalan budapeN 

ti eía vidéki as►.trd jkbeh nyilvAtat,ul saes. A oikxiró javaecrl ja,hogy 

stir a nípiskolában és as iamdtló iakolstbat; eg,rardnt sserveusaink if- 

juségi körtiicet, ifj :sági eg~iesü2eteket. t3ottntesett,k be a délelőtti, 

dClutdni oktatd .et as iskollttban is délelőtt folyjon as oktatds, 
a 

ddlutdts a navel's - a aegsserver.ett gyermekkörökben. tid• eser. s,dk 

aegdilapitjik, hogy ha 	életerős if jueági egyestlleteket akarunk 

eservesui., akkor amnak as iexolai, főleg as  ismétlő iskolai élet-

ből kell kifs jlddnie. As egyseiileti életre való nevelis eesköze- 

ként ajéaij,tk as if jusfgi, iskolai Unnepdlyek ,rendestsieit, ,  srielyeknek 

elQk.ássitésébe be  kell vonni az ifjusigot, as iskolai -kird,duldso- 

kat, a katonai sor- is rendgyakorlatokat is as iskolai j ítékdAl- 
Y . 

ut+[nokat. 

"As iseit16 iskolai tanulók 	... 	3 évig k?i zve  t1.en 

hatosunk alatt rtllnak de  megbeeaiilhetetllef ösesekö-

t6 k ape ot alkotnak a k(lvilád ée as iskola kösótt," . 

irjo as egyik, s a továbbiakban kijelenti, hogy 

"rendkivUl alkalmasak arra, hogy baráti körUkbál egy- 
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re több fiatalt bevonjanak as iskola ifjusdgi köri-  

-  nek jól megQEervezett foglle.Lkosásnira, • igy lasso*:  

ssükesgét 4rstik majd, bogy megszervezzék a maguk is-  

kolán kivikli if jus[gi eQrestileteit. "/ 111' 1902.évf.  

3 . as./  

As if j.usági egyesfile tek lé trshoOdsára busdí t6 sini estori ren-  

delet rissletee alapszab'ly-terve8eete# is közöl, may ugyr+zólvEn  

mindenre kiterjedő figyelexaaaeI kösli a teendőket is. Igy többek  

xött ellS3rja, hogy rendes tag  lehet minclen .1g. Orát bstKltdWirra-  

o avaeni tudó fiatal 21-4ve+s kordig. 11 felnőttek tásogató bevonti eti t  

a pArto16 tagok, egyleti atyák ég olnökeéigi tagok bistoai  t jdk. Ck  

ad ják a tArea+dalmi rétteret is az eeg,vrfleevons2u, as ill's érdekeit  

szem előtt tartó vszeteéet. Módszer tck ntctében azonban a tervezet  

as  indirekt irányit's elvét ajánlja  s a fiatalok 'einbl intenzivebb  

berrr,ndsát a vesetiebe.  

Jellenaó, hogy az alapssabdlry egyik  paragrafusa kiasond jae  

jusági egyesületben sinCen felekeneti, nvegr politikai kirdis 
 

a.légoeekélyebb vonatkof6sba.n is sYigoruten kisdra„dd", - 'akkor,  

amikor az e6éas intéasís,y létrehosLsa • neaseti politika hód i táe,át  

szolgálta. /Magyar Pedagógia, 1912.4v►f. 21?.p./  

Oagseittglalóul eegtllapithatjuk egyrészt, hogy a népisxolrtvgl,  

e aeig inkaibb a gazdsAdgi ismitltS iskolával eservesen öw}zefügPő,  

abból  kinövő if juAttgi efrjfs##letek se ►gtralósitásdnsek gondolata  

ztaeyvonalu pPdqgbgiai koncepció,  may  az óvoda£val kez3őWen a nip-  

i4kolán, az iaeatiő iskolttn kereesttil lehetővé tette volna az or-  

szág liitals~~gásalc egészen a :'elnőtté 	-  a fiuknál a katonai  

ssol,gálatig, lányoknál a férjheatenetelig - 	időpontjáig szerve-  

sett kézbentartéer`tt, oktatieát, neve7.4sét. twtLsriiist lAthmtjuk,  
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hogy a kor kultarpolilikaaai t  tan it4i silyen toatoi *serepe! ezdn-  

tak az if  juetgi rgyea►iletek orazágoe eserreseteinek aegter. ew lded-  

ben  Az  dltaldnoe t  de méginkdbb a ga,adaaágl ird:yra iemdtle iakolt4k-  

n n ►:.  

~ 



. 	 ~ ~a. 	r:C? .   

1 

Sistarti•i .isk 	rcorvez se vér o bau 	aad  á i ia•ét  i 	 -  

a,i~._ ._..,tunköteloe 2án ~,yok es~ára   

A htstartAsi Sekoltk iservcrsésén©k gondolata ecyidós a gRSdae4-  

Si ismétlő iskola gondolatával. A  1ednytanu3.Ek epeois4lis e16kf esí-  

tise  jövendő élethlvRtd®ukra mar az 1902-ben kiadott u3 Sserwzet  

de /enteiw infisltedfaei is  a differenciált fiuk és lr4nyolr rffazi-  

ro külön-kűlön megillapl tott tantervi  omega  a3. ap jein feladata  volt  

Fi gaffid.atrfigi ismétiá iakolinak.  A ' 665Ó9/19E12. as. miniezteri rqn-  

delet alapján a kdseigrknek sár.oe határidőn belül ott, ahol 50 is-  

sadtlő iskolai tanktitrle• leányteau].d volt, ktilön leAnv gaseiaetai  

i  aeitlQ 1•kolét kellstt saervem,l.. Kisebb helyeken a helyi  adott-

gigot  saerint alakultak ki a linyok részire aieg•ssaeiott tantervi a-  

nyag taaaaitáeának atidosatai. L6,ysigesen kit13st3tt oil volts "Oéls•o••  

rasa  ssérnitan:i is sazdi3,kodni tudó ltiisiasaáonyok, jövendő  fdee- 

anyik gyakorlati irányu kikipséas."  

A fe jládé e asonban további differeno' .élódAet  kivént meg a vim.,  

rosok gasilaeAgi ismátld iskolfi jit tekintve. Amig 4 falun  4s vidi-  

ken ,  ahol  a lakossig tulnyoad tbbbsfge ftildadveYáseel foglalkosik,  

241 berr£ltak a ktllön •serve zatt ledny gadasigi iem4t18 iskolák,  

kisebb  helyeken a ktfaös garaAaedgi iemftl6 ierkola , addig  a vim.  

sokbun na tudtak nápszeri»egre snort tenni. Es term4ezetea  

szen a megadott tantervi anyag iletídei;en volt a városi, főleg a  

prolalir is a kispolgd.ri linyok •aáaí,rs. Igaz, erre  már  eleve feihiR  

ta a figyelmet a gazda►edg1 ioaitló iskoláM uj szervesetét is tan-  

tervi anyagát 361 ieasrö, azt  8eeseillitli ilalstes Pereno •iniezte.ri  

tanácsos wig a rendelet  kiadása eldtt,, amint ast a II. fe3e8et ro-  

natkoáó asaka•sában lemertettem. Ekkor kérte iRl a Mária Dorottya  

]igyesule  t  vesetőségit, hogy dolgozza ki a lóvdroeban • a vidflti vi..  
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rosokban ld  te  si tendó leAny gasdas+igi lesd'tld iskola terrvez.e ti  t, fi-

gyelemmel a tanulók társadalmi helysetbrk is Ova tog2alkva-AsAra.  
Ennek aasi3ks4gesaAge kétsAgteles'volt, hiszen a f6veíroesbaus sár  

ekkrr is 8 10000 as iskolaker#i16 ism4tl6 iskolai tanköteles 14-  

nyok szdiea. A Vivároeban, ha lassan is, de kifejlődtek H[stmrtA-  

si * lskola cimmel a leány gastdaségt ismdtld iskoidk. 1907.;-re sz.A-  

suk mintegy 26-28-ra szaporodott. Alapvető  hiba  volt, hogy ezekbtn  

as iskbleí;cat osupán s. perirdrieik:on szervesték ueg. Pedig a főt►á.roe  

belső  tsrbüet'n 4l4 ismétlő iskolai tanköteles idnyok i s hasonlóan  
, 

r[ lettel  volna ssoruiva, hogy  olyan  gyakorlati ira[nyu kikdpsdsbe,n  
siszesei,tl jr:nek, may  őket a nehéz dle tri ss►or.ydk keatitt segitetták  

volna terv$r.erii beosssstirsaa., célaseri,i kdziaunkdval élni hd>ciassso-  

nyi ás anyai hivatAsuk tel  jesitistdbeii. Sajnos, az isr6tl8 iskolai  

tankötelesek össaseixF;saira 's n,yrilvsfsetartására akkor aa6g nes gondol-

tak. / , üa s tovsábbképssó iskolai tanulók ssámaryerü tiseseirdia,  

nyilvsántartAsa sínes kiel'gitd módon segoldva! / Nem volt mesgsil-  
lapitva az  ease hatstartsLsi iskuldik «cdrzeite, see as  iskolák btio-  
gadóicdpessigs. Vidéken Egerben találjuk meg a hAaitartá>Ai isleolsűt  
propagáldsAnsi►Ic kiistipon  t jtt. Vigt+ses 3:índora4 tani tónő vsssetóativtl  
már  1900-tól is►i,itcöddtt idiltfu  leány  gazdasági i smé W iskola, lint  

háztartási iskola. A l e lice s kesdiesisdny e sQ teuri tdmd ,e a~>r ja  a 
 

t asr t,isi is ga s8 saesigi le As»y i dko lr[ic tankönyvd t4 e gyakorlati tapaunie-  

talataí alap  jt4n a gondosan ösescesillitott tariterrt anyagot. /  U.  
1902.'ví.28. sss. / A tantervi anyagot tan►tái gyák szer  i n  t as :xltibbi  
havi órabeoss►tésabsae taunitabEas   
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Hónapok  
va -  -  i 

CesR4.ten togalm. 
•s 	an 
sirta," 

é i 
al  sunka  

szeptember 2 2 1  2  

oktdber 6 6 3  6  

november 6 6 3  6  

d  eceg ber 4 4 .2  4  

lanu4r 6 6 3  6  

tebru4r 6 6 3  6  

mdreíue 6 6 3  6  

április 6 6 3  6  

Lnd jua 6 6 3  6  

Junius  2 2 1  2  

fessesen 50 50 50  50  

Ceetneken ki t tani tbnó busgólkodéeival nyilik meg  a Hástsrtf ai  

Itako18, may ben Pdcsy Blank* ktllftfldi tnpa®atalatok alapján teai t—  

ja a h4dRrtáestan ismereteit. lűn:derrál a Hiptanitók Lapja 1,912.6v—

folyaminak 39.a56Ama, Hirai tudbait ilak.  . 

Az 1912—es eesiendóben már  kb,*  2500 alsőfoku is önillő gam—  

daedgi ieaé tld iskola mü,ktSdtStt. A tanköteles  fiatalok tctssb.l.  

174000—ea.. alsdfoku gasda.osigi íaaátló iekol4ban,• 1+480 00 ►ext ,  pedig  Un—

illő gasdaeitgi ior,tAtl8 fakoldben •ráletseU].tek oktntáebnrt. As .erlctatée  

sainvonal4t spy!4ri gs:ed.asd4i asakt:rnitcSi tanfolyamot,  de mégin—  

ksibb a két—dyes itildmivee iskolát r ►égsePtt gasd,ees(gi eaaktexsitőit is  

tanitAnők bi ztasitják.  

A  leány háxtsrtde,i íekol.4k klyddaének njbóli telvetisi kt3vetke  s■  

tib+en felalviacglllta a VIGlf e  *ennyiben val<<sitják meg a gaMdis#gi  

isssitló iSkoláK rászére 1902wben :kiadátt uj azervezet is tanterv  
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asirdnyu utaei táedt,. hogy a ldnyok a j8vend:d éle thivatdeukra való  
tel jete felYe4ascülée árdekdben a, hststArtdetan: gyakorlati olttstdadban  

is ré a ze sül j etxsek. / As öndlló gasdasAgi. iekoldkban fel tet tlesntil, aa  

alsióbbfokuakban esetlegesen./ A viraagdl nt eredariMye azt mutatta,  

hogy a lez#nyok ezírdnyu oktaté.ebdn neat  ré  o = zesültek. ;;aárt; a aaini®*-  
ter k1Srrsnc2etletlaen ugy intefaakadett, hogy-az UnÁ116 gasdaedgf fesuft-  ,  
18 i sko lst  k ben 6-he tP n h.Az tartdel tanfolyamot kell  '  rrzerwesni 14.16  
f8vel, s:ki kk hds.trartstta minden dgllbmn gyakorlati oktatdébstct rei- 

esestilr►ete. A tanfolyamok terpadstalKFtfeseirafs de tapaestaslAteeéere  

céljait in e7.c,i.edltatk. A míniessteri elr,t4t4rosée as volt, hogy sike-

res megrendesdse eeetíben a gazdasá.-gi iec,F;t18 iekoldk ke4reetdtt . Deli.il 
akafr tanfol~y nmss AiFn, akdr órarendbe beillesztve fokozatosan  be-

vezetteti az öYSs$es öndllá gasdaedgi iskoldba a hdaatartdsi ismeretek  

oktatd.sát.  

A tanfolyaaokst a deabreoetü, kabuki, eake3i r  ber®ttyóuj.falusi,  

oaongrsidi, ea4keaefehe4rvdri, t►urkevei, nagykörül öndlló ga.zdandgi  

i sad tló i saítoltihbats rendaRtd  k mag igen nagy alkarral.  A 16«l8 hely-

re mindenti tt a.ké tasesresóndl le ti3bb tanuló jelem tke sett. A 
 szaft  

ée► vendégek nyilvdnonetdga 	megrendesett vissagdit #  kdssiaunkn-  

kldllitdsok, f6g6bemutat6k  igen  nary  eititetrel, sárultnk. kiese2,keciG  

eredményeket a kabai de a rascái tanfolyamok értek el, melyekra n  

bé p tani tá k isp j a 1912. évt. 20.0z$+ mi4 ban e,némol be rá s3S4le te een.  

Sok helyen adott in+Aitdast a gazdaedgi iem4t18 iekol,dk hdestarta+iei  
tanfolyama a felnőttek hástartdei tanfolyamainak meg:ieervesésibess.  . 

Ig,y sce6i ~'te -ite se.z;e act" iekoldja az iskol.dn kiviil.i ndpoktatdet  

példaadó munka jdvs.2.  

A hdztari:dsi iskoldkbel veld tantervi anyagra, módeaereeitre  
ée} =elaeere3lEaetkre, valamint a sazaktanitdn6k kikénaéedre vonatkozó- 
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lag több javaslat hangzik el, irddik is a s$ésadfordttl.ó elsó eívti- 

zedeiben. x; zekrbl öeessefos].aláan a következőket asondhatjuks Tan- 

tervi anyag tskintetében  megegyező  a vélemény, hogy a gyicotlati á- 

letre neveljen. Iemerjik meg a tanulók a környsetOkben levő öaz- 

ezes dolgok ainenlétét, felhassnálhatósd,gát, előnyeit és hátrényaít, 

Tanitaak ;.meg tanulóinkat az okca, oélsserii gazdáikoddsra, • nem 

fu;careaeigot jelentő  &tseserü tak;yrékossáara, a javak besseraése, 

felhaszndlísa.éa =o6lrasztósa tekintetében:  Mien  ismeretek és el-

vek alapján nevelődjenek 46 hctziasa$otcyokkePi, 46 Edesenydkké és Oe►l- 

dBs életü hásastáreakkA.  

A nevelés legyen ebben as iokolatipueban előtérben! - foglal- 

hatnánk ösnsre a javaslatokat. 

A leéiny tanulők a 12-15-Oyes korbran a legvessceci cellne sebb fejlődős, 

a Dabertds ,  i,dőe3sakábas ve3nnnk. Igy a nevelés egyéni kell legyen, 

grdekees hogy a kösössigi nevelés, as abban rejlő nagyazerti le-- 

- heatóségek felhasználására vonatkozcSlag nem ta:ldlhatunk kimondott 

javaslatot, csak .egy-két halvelny utalt%st. 

Az  ok.taté.s legyen szemléletest !Aneient a gyakorlatban sataa-

sunk meg! - Minden tanuló vegyen részt e ► aeunk*tben, mert nem a axü-

kös anyagi helyzet, hanem a neatudds az oka, nogy leányaink nem 

értenek az alced, egészséges, vélto.atos és erósitó (telek kéezi-

t4s6hes. Felszerelés tekintetében óva intenk'benntinket a bor gya-

korló pedagógussei, hogy  ne teremtsünk mintakonyhát, heztartdst. 

Induljunk ki abból az alapelvből, hogy tanulóink nem "ne:nze te s" 

asszonyok, hanem egyszerd emberek feledget lesznek,. akiknek olosó, 

izletes is tdperás ételek készitds4nek ismereteivel kell rendel-

kezniük. Á.ltalinos volt as a vélemény, hogy .a dolgozó nép té.plál-

kosdsdnak alacsony azinvoala nem fakad kiaárdlag a szerénységből, 
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hanem lényeges okozója ennek  az a tény is, hogy  asasonyalnk nem 

tudnak okosan főzni. biég ot t is  tenci kivtil prlmi tiv konyhavezc:tf.s- 

ael találkcssunk, ahol  van mit főzni. .A helytelen =dsés ktSratkestlé- 

ben a rendelkezésre á116 anyagok emdezthetetlen, tápértéktikben le- 

romlott állapotban kertilnek ki gazda-ezonyaink konyháiból. Ktilönis- 

een falun terjedt  el az a szóicde, hogy nagy mennyiségben ldsnek, e 

arra rájár  at egdaz osalád, aig el nem fogy, vagy el mu  romlik. 

Ns as  iesseriitlen tíápldlkozsds nagyon roses  hatással  van mind ass 

anyagiakra, mind a munkabiráera ás az egészaégre. Nsitt amoárpl- 

mawst,ák minden oldalről as illetéxehk a hdstartási ismeretek gya-

korlati oktatásinak beveae t# sé t az i smé tlá - lakold!  minden tf pusá- 

ban,  sat városokban a kiilön hd$tartéisi iae4tl8  iskolák létrehnzit- 

sát. Az tinálló .  gasde.eatgi ismétlő iskolák fózdta.rzfolyamairdl, azok 

oAljá.r.ól Brósfk Dosed ezza.ktanitti azt irja, hogy niiv9r.dékeiket <,a- 

azertf, olasó, izsleteas de táperős ételek itGazitéoével akarták aeg- 

i rznne r te tni , hogy a leendő fti ldmi.ive snők a  konyhail számvzetlá eeei,he- 

lyes adagolással, személy szerinti ételAzfikscáglettei tisztában le-

gyenek. Tapaastac.lutbdl tudja, hogy niptink rossz táplálkozása nem  a  
ekükbe anyagi viszonyoknak tudható be, as ok abban rejlik, hogy 

assuor►yaink  nem tudnak okosan  főzni. As  u.n. magyaros gondolkodás 

szerint ez  maP_>ánti6y,  , privát tigy, de saind jdrt másképpen telt a d.o- 

l.g, ha az AssAertitlen tiplá.lkosádt as anyagiakra, a mun.kab+ ráera, 

az egészségre és a jtivd nemeed.ákre faló vonatkozásában siaakléljtfk. 

/ 	1912.4vt.29.es. / 
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A  esek tsini tókénzé e 	 . 

Bgy apecidlis iekols ►tipusbas► nos  lehet osap[n lelktaedístiól,  

buzgalpsból tauitao.i, irja többek kösött Véges f3ándorn4 / XL  

1912.0f.292.p. / 	_ 

Ss igy  .ís van. Epr ,  ssakk6psett tanitdnő sokkal kevessbb find- 

6404' 
	, ~  

s~l. -tad jobb ersdafény t eldrni, nizzt siaklcépsde n ~1ktü. reért  

egyönte tfi iiv4eiga volt a gszdaa'r£g,i f+sa+i.tló iskolékbsn tant  td ta-  

ni tbnőknek, hogy a. fEriitssitóY ' nydri gaadaségi átkipsa' tarifalys-  

s4hos hasonldan ssáaakra i4 ngerves`senak.'hdstart3si isneretak  olti► 

tatéaéra képző  tanfolyasot. A fs jiódé® folyaaán ssaic aserrarsées is  

a4gtifrtónt, sat a asaktdni tánóic kikciPzéseről mér ktilt ~h"' ~hedssiKg:t •  

+ssakte.nitónt3képsókbon  történt  goadoskodée. 	 . 

ef, 	 ~~ . 	 .... 	 . 	... 	 .. 	 .. 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 ~:.1 - 	...,.... 



158 

/4 kílföldi háztartási iskolák a századforciulá  e166 évtizedeiben. 

,i századforduló előtt a Périssi Yilllgkiál1itienn / 1889 / ke-

rült előtérbe a modern kor vinyaként a hőstartási iskolák kér-

d4se, Meg  az egyre nehezebbé vdló leőnynevelés problémájának e-

gyik megOldáei eezkös.ként. Esekről már a II.  fejezet  vonatkozd 

sAakaszőbmn br.esámoltam. *lenyírók voltak ezen a téren a régi ha-

gyom'nyok: a1 rendelkező franciák, as  északi népek ktisiil a e#dek 

a a német birodalom Oyes állem°ii. A jd gyakorlati eredményt fel-

mutatni tudd háztartási iskolák hire hazánkba is elkerült, ás 

nemcsak a tanügyi, hanem a napilapok is foglalkoztak vele. Szer-

vezetileg mindegyik országban a népiskolákra épültek a háztartá-

si ízki-kik. Franciaországban mér az elemi iskola tantervi anyagá-

ba is felvettek bizonyos háztartási ismereteket és a háztartási 

iskolák igy ezekre i pitve kezdhették zl tantervi Hanyaguk °kt:ct€1-

aá t, melyek a khve tke z(Sk s háztartée sn, gyeraekápoláa, kísimun-

ka, szabis-varr[s éti a vidék jellegének megfelelően /nőket foe-

lalkoztatd / gazdasági, tevékenységekw E tantárgyakon keresstUl 

biztosított .k bizonyos foki jártaseég elsajátitáeát. A tanítási 

idő nagyofl kUlönbif$b, a vasárnapi két-órás foglalkoztatástől a 

Y eti 10-12 dré., kit-báro* napon sít folyd tarvitásig. Volt bent-

laksos hé.ztartiel iskola is. is iskolák háztartási.válfajai fa-

lun is  városon egyaránt aservesődtek. A gyakorlati és elméleti 

oktatás uindentitt a legasorosabb ösuzerU gésben volt. Általános 

hiányossága a francia élteldnóe hé.ztartáei iskoláknak az volt Es 

eszel küszködbtt, hogy kevés volt a szakképzett tanitdnű. A 

gyorsított tanfolyamokon képzett segédtanitónők viszont szellemi 

híren bizonyultak gyengiknek, nem álltáit meg a helyüket nehesebb 

pedaegiai feladatok megoldáisában. A nemes ügy valőra vál téeáhoa 



159  

külföldi - eevd joi, pelgat - tani tónők cceghird®s4ra, illetve wel-  

kalmrued sára gondoltak, azonban a gyakorlat nem vdl to tta be a hozzA  

ftizö tt reményeket. / XL ár909. ifvf.7.  ez. 24.p.  / 
Asa angol  háztartási iekoldk igen  nag,?►' af p8ze r•i.iedgnek :}rresde-  

ziek a awázA e1e jén. Ezek tanulói két-hdron közelben 14vd i+ácoln  
leány taia,uldi bdl tevődnek t3 a oze., Az dl tml i1ión háatar tdai i ®kol.dkon  

l~ivűl 

 

Angliában 	moeó-vasald ' fekols, stb. van.-melyekben min-  

den 11. évdt betöltött leény 3 hónapon ke>ressiatül he.tenk4nt 141 nn-  

pon dt fd$6, ugyanannyi  ideig  a saoeó. d® 3  hónapon At a  hdsv:essetP,  

iedold.3snn iddtsiit, - irja Havas Irma tanitdnli a Nd»tanitik  ~apja 

1912.ev1. 26. s,4mában. Kiiltin érdekeneége az  angol heísta:rtdai is-

métlő 3.ekolat oktaatásztak, hogy egy-egy taneilóosaport kUlt3neil16.  
tr:l. jeuen berenntezett 'házat kap a gyakorlásra. Asa n'K tnt{es a konyhd-  

bazn, mosókonyhdban folyik,  mégpedig aike, rel, amint  erről a biro-

(V, brisr.dmol.  

Tes.rtritíq zes tesa, bogy  akér a$ egyiK. Rlrér  .  rs lm{:eik orgzág hdstartd-  

ar.i iekolé.ine.k lemdsoldaára törekedni helytelen lett volna. Tragad-  
, 

 

-  tsatatlsn axoflbaxs., ho gy a ktilönbt3zd orsasd,gok eredményesen msiktidd  

kaáxst,axtási iekoldinak Só mÓdsrzereei, ndlunic i ,e megva.l6sithatd  ~►o- 
ufeaoí kéteégtelenil; eerkemtó hestóncsnl voltak a hazai hástart,afei.  

ieskoldk ezervEzóséree. 	 . 
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A hAzi.inar  t~ni. td dn 	e s 	e é Le3tre nevelá scatre ~ na3k Se 1 - 

dEZSas  e#s aikere m ra;az'dae~ai ieaaatétlli iek_ lukban. 	 . 

A százsadfordulaS  'előtt, a aa►ászadforduld aatitn nagy gondja volt a  

aaaa~  y ar a111aaasveze t4 saek  .  as 1853-ban ttlrványeoí  te tt jobbdgyfelssabsg- 

di ta~ía3azai}l létrejött parasztproletariátus foglas ►lkoatata3►sa. is 	a  

megoldatlan probléree, aai magyar me zőgaaadsság 1648. utdni porosz  

utas  kapitalista fejlődéséből aaMiddott. Á jowbáTjság  .  81 .4-a as  
 .  

1853. évi esssscz~iri pátens értelmében föld nélkül ezabsdul•t fel. A  

nacyblrtn.kretsdezer megmaradt, a földosztás elől a magyar föllhir-  

tokos uralkodó oaa$tcily 	és egyhds+ti tagjai eg,y :aarAnt s iegme-  

reaobbeo, eliaairkdzztaic. 8.660.005 főnyi pzaraszttsAgbál 5. 378. 735  

pzernsztproletArrd  vd3.t. 

Ausztria  ipari bwrssodaidja továbbra le  fenn akarta tarlteal  

Magyarorszzág gyarmati helyzetét, !6y a gyáripar r, mely egássségs®  

fejlődés eeet4ben felse.ivta volna a felaffisbadult- mess3őgasadazsigi  

.-cankaerót, egydltaa►lallbaa nem fejlődött, et5t hanyatlott.. /10p1, a  

Valero Sas]I,yezgyár felaczzdstoláasa3.t stb./ As 1867-es iciegyesis biso-  .  
nyos mésvli ipari fs,lódéet eredményesett u,gysn,  de ekkor pilsg  be-

következett az 1880-as aaesztSgaaaadasdgi Yé[laszttg, a  igy a helyzet nem  

változott lényegesen.  '  1863-ban a me,gJták jelentése szerint Csa-

nádban 26.000 birntmkdbtál élő ki3ztUl 24.000, a Jáaxakunedgban  

31.0c;u közül 26.000, Bilcérbean 45.000 kös4i3. 44.700, Csongrádban  

27.000 közatfl 20.000 dolgosli volt  munka és kPreart nélkü]../maSd  

Al#ada3r s 40a dv ki,isr.delse. ltp.1951. 185.p. / 	 . 

A problémát még  a nesaauet létét sulyoasan veiaz4lyez,testó girándor-  

ldaa is oeak enyhitette, de naem, oldotta nog..  A legforra►c3a3stibb ,  e-

lemek a bátrak, a csendőrterrorral 011aaltottaaic kösül 1899 -ig  

wintery fflzaiűlcsnyiaan hagyták itt a  hazát,  mely nem adott elég,  
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áe még kevás ken _ eret tresn. A korménysAt eleinte e16 is segitette  

a kivándorlást, de a ssásadforduld utén egg a legreakoiderabb ele-

mel is megretter.tek n naomorueágtól, az agyonasigdzottak kivéndor-  

lásának, kivándorl6 si lásadneJc tömegesed v[láeátal. A  statisztika  

rideg estimai ijeezt6 asstí.madatokat adnak e korbals 1899-1914-ig  

sx ~IstéLillló magyar laonpol,gAr vd.laestotta a kive4ndcsrlAe  ne~ei- 

pusntitó, as egydn számára pedig késesrves s tul.nyoad ttöbbsigében  

nyomoruedggal végsőd' utját. / Mdd Aladár: 400 áv kUssdeelrse. Bp.  

1951. 261.p. /   

Sokan ooltak, akik felismerték, sscdvátettók g kUzdtSttek a  

népellenes uri politika ellen, kevesen, akik tenni is tudtak  elle- 

ne. Kulturpolitikueaink egy réssének lSuri oe$tt3lyhelywete és  idea-

lista ts£rer.idalomessmlé3etee ;ak€aiálxt gt3rditett halyeRirányu tevd-  

kenyeégük elé, másik rFssének pedig as egsrs4gea érs oszthatatlan  

politikai sagyar i.enze3t való,eá,ggri titelének vsSg„válma bérAitotta  

meg essit 6a kesit. Mindkft aeoport bec:silletes tagjai hittik,hogy  

a. tdraadnlmi tell/Ads  egyetlen ás fidvtSzitó esezkt3sse a rR+4fl k+.ilturt4-  

~ lie feletaellteddee. gsr4rt a eglírt  sok ie dlciom:ttnn munkát is v6-  
gestek. Ms a bec:rsiileteAs, nem politikai karrier brdekében végzett  

■ atnke vitte slőre a magyar ne3poktatás dgy6t m4g a legnehezebb ice3-  

rtiladnyek ki3sött is. A rettenetes,n'omort a nip ktfzvRtlen küse14-  

ben 416, a legáldozatosabb népneveld aunkát vbgzd tanitak  léttök. 

A *Appel  egytitterzó szivűk nem egysser vérzett, látva aiiwindor-  

láe nehé$ utjára térő, ast kduytelenságblíl vállald paraszti csa- 

ládok utriak indul aátt. Sokan kösítíiik tehetetlen dtihiiket as alko-

hol buti  td májtorába fojtották. Mások - az e ►kora pedagógiai fo-

lyáiratok ,oikkeit talldsva elgondolom - á jszakákon At gyt3ttir-

1ík agyukat, hogyan lehetne segiteni a dolgosa nip nyo :•porán.  Ls  
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sorok vestódtek a fehér papirra a. gyertya vagy pet•rdleumldmpsst  

.ldkold fényMnél. Posit gondoltak, amit te tizek n nép érdekében, le- 
, 

irták ♦alshol egyietenhs~temegetti falusi vágy tanyai iskola  tot-,  

nitái lakdsdbon ... "Ldmpáeoér" voltak kis icörxet{lkben. Est' tud-  

tsik, de "láapdssok!' 	akartak lenni  szélesebb, nagyobb körben is;  

444rt irtidk oikkeiket, és eszel is haszrtdlr..i akartak e magyar tan-  

úg,ynek. A mennyisig valahogy igy wilt minrség,;é. Sok,  apró t  kez-  

,detlege.a tani:tdi akarásból, ketademónyezéssból vn3ahot?y ig y  asttlet-  

hetett meg  az Altaláuoss ismétlő iskoláb41 a tanoncoktntde, a geg-  

ds,edgi ire;.nyu ismétlt4 isskola,, a ledny gazdaeti gi irsmétll iskola,  

héiztartási iskola... , melyek mind a nép órd:ekét azolgeil.tsik. Va-

lahogy igy született meg a ssdzs:adforduldn az a tfirekvéss, hogy a  

iYyo  .o,rnan élő, 	68 	`par,aestettg soredt enyhitse,  

elvieel.hetdnbá tegyea a._hdiGiiAar tar► itágnask beiktattie~► a.Rnss~ s- 
} 	.  

Itigl.j.em~  tló i  akola  tárgyai kőzi,  

Mint mfz,d®n gondolatnak, ugy ennek is ta.ka'itnk apost.olai, a-  

ki k boldogan hirdették, ha ner is sokat, - de egy kicsit aegithetné-  

nek a cibere lttve,en ny4rLorgd, az 6v nagyrészdben, de fdlég Olen.  

tétlenkedd :aépinkón a ht4ziipar oktRtásdval. k gyakorlati eredmtt-  

nyeknek hire futótt, a jd kesdemény zéseket. utAnc-fzté►k. Jóaszemü  

tausti3gyi vezetők felknr.ol.tt4k s az i.li.et.4kttssek elé ter,jeartették  

dltaldnoeitsde,  szervezett  f©rm(4bn vald tints végett. A gasassdgi  

ismétl0 iskoldk réssstíre 1902-ben megjelent uj Sker. Vezet de Tan- 

*  tery dir.iezteri utae.3.tá.en adr nat4 jelentóséget t.:loa,jcionit á hd-  

acíipar oktetdanac a gar,dasSgi i+smt?tlő ifakoldkb:an.  

11agY Kálsr.tin mesett:iri, t€cnitd" n ht4xíiptfirí- oktatás régi  és lelken  

hive a Háziipar a gazdasdgi iemétl6 iskololban a. crik..ében  őriSsla-  

eel iidvőtxli as utsssitdaban törvényes formit öltött ,,s;oudolatot, és  
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kifejti — gyakorlati tapasztalatok alap jAn '—, met°:smyi ktSltsóalci—  

m4l4aeaael jAr, ha a gazda mate_ kásziti el a a3süksl4gee i:aq általa is  

kánnyen enásrithetn esakLzeit. Fildaául e gy szekér 	fa de vesz—  

sxófonatból 4116 alkatriaszeit 30-40 korona költséggel elótllit—  

batjt,' a` Ooi árna4l cokoaRzoro:ean kevesebb SsesaÁegból. AJdnlja a  

kosArkötént, a repx;- de kefekótést, Mely még kiilön 'keraeiRbes is  ' 

juttathatja a gardát. "Mindezen eezkWik olyanok, melyek káseati—  

ti ei siőd  jura  _  az ! emét14 inlCnldk tanulóit meg lehet taanitatxi t ...  

Minden ,grsdaeAgi iskolában vagy a tenitlS, vagy egy ehhes ártő bar-  

kaáasolcS ember / sohasem master! / megtanithatjn agyaArekeket  

egy vagi ttSbh mentere6gre". Melyen maglátáea az is, hogy a  sail—

lók kbr4hen mini j:4rt népee ►+erti.bb 1:!s9 a gaxdasági iskola, ha a3nnaah  

a tanuló egy magi* kAsozitette Asá-- vagy kapanyelet, vagy  ads e—  

fa!41ét visz haza. A erer$zgaaok tekintatáben eserinyeégre figyelmez-

tet, mert aa7lnt irja: "SSüke4g van aarersaAmaakre, de Csak olyenoia•:-  

ra, melyeket  kis gazda is kőnnykn besezeres;het." 	A nyeresnyagot  

a tsarnitó koas'aírfiiztelep, cirok vetés4vel As sok—eok fa iiltet4s3vel  

jó elór+a blzto:siteest. / 	1902.4vf. 46:ez: / 	 . 

Szabó Perene jz3ssaplíti taanitt4 beszámol arról, hogy gsa.sdasdgi  

iimátló.3.sekola4juk igazgatója valóságos kiPe furó-farugó atitbelyt  

re:ndesett be, ott a tanulók kedvükre tanulják egy—egy 4rtQla':en Pm—  

bertdl  .  a gazdasd.gi. +oASkiizök kA esi té a3~± t.  A~  oktn.taáaynak ra,~~naeak  
 

gyakorlati ás snyagi haekntít Ertékelik, hanem nevel4ai .aaasr:kögst ie  

14t benne,: "Tudvalevő, hogy as i.emrStltí inkolR hetenkóa0st oeafc n4--  

- hziny óraalin foglalja le nóvendékeit, mig az iciónek legnagyobb rd-ze:  

kíiltíntSeen a hosesu téli eoték, .a  _tanuló rende2kea6st4re All.  hogy  

ilyenkor  nem  valami í4pületea dolgokkal foglalkoznak, az bizonyos...,  

Tapasztalat alapján ismeri, hogy a kártya, az itaal, 4s egyib káros  
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befolyáetól ca sk  ugir védhetjuk meg fiatalságunkat, ha  kedveittd  

te3s3ziik a kósiaour►ktt. A tanulók otthon az igazgat6 ntautatsisa  ar 
lapjrdn kicsiben készitett6k el a gas.daedgi eeakt3stiket, de esekból  

as 6v végén 	rendestek, melyre ars»ghivtsik a falu aprajtt  

aagyjtt. Néhány jdtékként még el is kelt, - irja lelkes beser.é.mold-  

ltbar.. A  gyakorlati eredmdnyek alapjtn buiditja tanitótáreaifit  

"Aeld jQ meg tehát a jövá tanévben minden aasd .aedgi iamétlQ iskola  
, 

ilyirs~nyban is fogialkostatni. ~firendékeit , hadd i~gresed jenek , 
 

hadd fe jlód jdk érsdkitk da 	hogy  wire  gazdéklcé lesz-  

nek, legalább a haez:ndlhatót a haes!.nRlhatatlesFntól, a formisat a  

fcrAéi.tlacitbl meg tudjtk külösnböstaetni még  a gazdsaaaági ee:ktisökben  

is." /  Mi. 1903.4vf. 32.  es.  / 
Yo je• Aladár neaespioolí tanit6 minden naRgykdpáisbktfdéaí de  

módszertani tiecltl6koekpdáa ndlkül, tanittSi ezivének melegével a  

nyolc éve minden dí jasds 	végzett háfaiip©ri oktató munkájá- 

nak módszerét ismerteti. Módszerének alapelvei: a fokost.atossiág,  

a tanul6 egyéni ado  ttsA .gainak figyelembevétele, as eezktfs8ic, el-  

jdrdsok egysssserfiságe, a  koxYcentrikus,aág, .  a tudatos megfigyelés és  

annak rögsitése, tovd.bbadF+oa. 	Azt hiszem, bogy  (likkdblSl vildgo-  

san  kitetsző, helyes alapelvei au  is segíll jdk a he2ytik+rt. . Mind-
egyik értókeas, de egy kt3stiltik' a tanuló tudatos ma,,iasil,ée,,,~,o, an- 

nak 	és tové. b badf;ga  még aan is (leak meg  nee  valósult ki-  

v4nsága pedagógiai küveta3,ísUnkasis:. Saüka ►égesnek tartja,  hog,I 

air  a rsdpiskola Vf-VI. Oszttlyában kell a tanulókat a hásiipaur  
kUlöaigsó ágaiba bevezetni. Igy m+sgikaeerjtik nówendékeinket,  ée 
fejleeLthetjtiic, kiÁeit mihez vagy legnagyobb  kedve, tehetsége. A  

fqsdaseai►gi i420.i6 iakoltban ennek alap jAn emir  haladottabb fokon  

álli th4  t j uk munkába tanulóinkat. "Zossn4k kartetrsak - irja -,  
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kik ant mondják, as elemi iskol'ban erre nem jut ide. ti téli gas-

dasfigi. kertieseti is testgyekorld 'órikat erre szépen fel leget  

használni. Lessenek, akik azt hoznák fel ellenérviil, hogy-nea anin-

denkor as vezeti a gazdaaggi ismétl6 iskoléit, aki as V-VI. oss-

tdly t... Csak knrtslai kötelességet tel jesi tilnx vele, he nemcsak  

a növendékeket, halefi: aaok jelleasrajsdt • képes ié6eit i ;zzOld fel-

jegyséeeinkot 'is  átadjuk veltik..." / SL 1905.évf. l.ez. /  

Mennyi napszeretet, mennyi kertársiassdg van e nihény sorban!  

Le mennyi olyan módszeres 'fogde, melyet ujra 6s ujra felfedez  r~ 

pedagdgiszí kisérleteket végzők táborének egy-egy lelkes tagja mar 

napság. gs mennyi mulasztás pedagdgiai irodalmunk mai. hivatott  

mtivelői rdssairdl! Rohanunk, drtekeziink a  Olden  tovább? ma is  
6  

i sgalsseas kérdésé ről, s közbah a  mul t haladó gondolatainak ma  'is  

utat mutató értékeit sokszor egy-egy kóslegyintóasel ir ► tézztik el...  

Miért? A  ma  pedagógusa, a ma podagdguskdpzése ugy igényli as  

effajta örökséget, mint kissikkadt föld a nyári esőt, hiszen ma,  

s zOci alí sta t ireadalmat_ épi tel hazánkban minden j6 mag ki celrászá--

sánnck rnec vannak a feltételei. Tanuljuk 4e alond j uk a Lenin-i dke t:  

"Örökösei vagyunk minden halAá goudolatnek..." örökösei? Igen,  

ezt  mondjuk, de sokesaor látva n dolgok menetét,  tahin ugy is  

moadhatn'ncs tíkosald ördkö ei.  

Jellemző, hogy a gazdaaé.gi iamétld iskolában beveszetett  Mai-

ipart aktetie egyre komolyabb gyakorlati eredainyei alap jén emel-

kfdik as iekolatipua népsserüeége. 1908-ban aár ott tertmsk,hogy  

háziipari oktatás •1 eea képzelhetd a gesssda iga iaaei"t1F is- 

Az  isaé tlá iskola 3 :vfo1yan a alatt k 1 tünó hásiiperosokat  

pesnek ki országszerte ott, ahol est komolyan veszik. Több helyese  
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,as' iskolival egybekötve goeti,tonó Whelyeket hostak li tre,  ahol  

tam a vigsett fiutanulók napi 1 Ft 60 kr átlagoe  - kereeetot  

is elérnek, amikor a nyéri uradalmi napesáetbir 00--90 kr .8nen-  

akicor több helyrlSl befutott hiradAsbdl erről is jrtesiiihetí,ink, a  

korabeli tanfigyi ia napi sajtóból, hogy a gázdaedgi iemdtlti is-  

kola lányok népmivisscti kéllmunkiLikért pénzt kaphatnak, As  is-

'kola elvégzése utdn kereskedői megrendelieekre ié kée$itenek női  
~ 	 . 

keizimunktit. Igas, ilyen vonatkosé►sban a kereskedői kisaf kmenyolfi:  

E:gy-k4t csur.yta eeetérál is hallhatunk, de dltalé.noeslEgbn.n R tfjni-  

tbk és tanitónók..vezetéséoel miiködő "tex.ueaZdreühelyek" beváltak,  

vonac6v4 tették az ismétld iskolát. Russel kósselfo$hetcSnn bebisdo-  

nyosodetts es iása iskolatipus nemcsak hsesnoe ismereteket tud  ad-

ni növendékeinek, haneu becsületes kenyeret is!  ,  A hitaiipari ek-  
tatde bevezetése a gasaciasiai, ismétlő isko.idkba ism eredményesnek  
mutatkozott abban is, hogy ujabb és ujabb ssukképsett töelegekst  
blstoeitntt a Ftilcimtivelésifgyi Minisztérium iltnl as orasáR min-

, den vidékén szervezett se,ezőgasdasé►gi hdsiipari tanfolyamoknak.  
Ez n aosaa.loa a esdsadfordulQ elad évtizediben sir komoly, a  

nemzeti jövedelem szempontjából is jelentős eredm4nyeket ért  ell  
a':nnfolyamokon mintegy 3000 aunkavesetó tcenitja a vidék pav ezt-  

ea4gdt a k6rnyéken lelhető, termelhető nyersanyagok feldolgoz0,séra,  

nf;vezeteben: fafaragásra, veaesótonisra, esalnakötisre, sA.:1-ai-  

kér.yfonásra, seprő- is kefek*tísre, kender- és lenfor.ssra.  

1909-ben air 49 aegYe 379 klSs<se#gében 11.490 földműves vett  

rd®z t a tanf  olye;eokod.  -  tiyi lvint►alóan tö bsigtik a ggad ariógi ismét-

lő  ískolékban sér biionyos irányban esaksra.i elők4zAet szerzett  

fiatalokból adódott.  

A rellenAŰ,la alföldi ayfLoőlvstersaesztée, a vidék egyre inkríbb  
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kife j16d6 zöld.dgterisllse malid és sillid kosarat ig nyelt, ese-

ket 1.5 millió korona értékben eddig Aueztridbdl, Csehoresdp;bdl, 

stb. i*port ltuk! I Ugyanilyen perapektiva dllt a seprő- ée kefe-

iötis előtt i•. 

A vald életből merített tapasztalatai alapján Huber Viktor 

kereoztvóri tani t6 kősli a °sodasdgi iamait18 iskola oimU cikké- . 

ben,  mikdnt eajátittatta el a es:diafon:Set és koe'rköt'st gazdaad--

gi ismétlő iskolai tanulóital: ,"áooeaber 1--én ars ösese flu is mét-

lősöket kát csoportba osztjuk.. As I.csoport beliek koedrfonáet 

/ 6-10 fajiét/, a 2I.oeoport beliek hajlamuk szerint ssa<alaafor;ás t, 

tanulnak 4 óra Titón 7 6rdig. / A kosarasok gyakran 9 óráig is 

munkálkodnak/. A  '  tení tde illetve a munkdikódAs napp ál i8 fo ly 

azoknak,• akik rdirnek. Áyri1i, elad felében sz1ntetj4k be a Nózi-

ipari munkálkodóit". / KL 1908. évf . l9. sz  . / Valóban sikeresnek 

ebben as időben is csak  azok  a 1 azdaefgi ismétlő iskoidk voltak 

modhatők, melyek így gyakorlati alapon szervesték meg a házi ipari 

munkdt. 

Horvrtth Jdnurs tanitd A h'siipar oimti cikkében megismétli az 

el - zdkben 'elhangzott érveket a táli idd hasznos felha ' zndlésa, as 

ierkölcsi rievelőeró kiakndsdsa, a annkdra nevelés, a felesleges be- 

hozatal stb. ii;y& ben, de a lsgfeltUndbb ^z, ,bo'y eljut a azövetke-

in gondolatáig. Termelő d1 irtikesitő háziipari Ésövetkez atek 
16trehoz « stira buzciit, sort mint ir ja: tösaörtilésben as  ere!  Igen 
ktin.nyti pdreze.: szakajtót eladni. ?!e 3-4 db-bal napokig ht znlhat 

a ,é a zi t8 . / NL 1909.évf. 5.es./ 	 . 

&z 0rszssgos IMsilpari Szövetcég 1909-ben, sok alulról jövő 

s argetésre, a koradny támogat: edval jön létre.. Célja a szövetaév-

nek, hogy piacot teremtsen a háziipari tercékeknek. Központja- 
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dfepeeten vol t. Ftendeléeeket fogadott el és rendeleí••lt•t adott• .  

Az  orezbos €ez®rve z6 s c;: t}icu: alr:sakor, mint ala.ppille4ree.kre, es  

gyes kcizsagekben müködő gazdriaáti iekoldkra tdeezass:kodtax, de  •t-  
ben  as.  idd been adz'  nagysseríi eredménnyel.  

As Ur$ ~s,.eigos Héziipax-i Szövetkezet helyi  esegbizottjee,i a közsé-

gekben mdkrídfS gazciexeAe;i iamátld iskol€ík vesetói voltak a leegtöbb  

helyen, akik a raguk ssséaéXa szép eee13ik.kereeetet biztoeitottak,  

d e ami me:>g enridl is fontosabb, a n,yomorueeágoe h elyzetben I410,  

krónikus munkan.élkzlli44g gond já.val kiitezkt9dő ezer de  tizexer pts-  

rs.sztcaaiédnalc biztosi tottsik sokszor kenyeret jele;dt$ jöveaeelm'.~- 

ket.- A ti6lziipa.ri JztSvetsfg ezében as években mé.r sil3.iás azpor-  

t.o  t bonyolit lo, évenként. S mindez,  a air orexae4goe vi  tttsonylatban  

is szli=nottevá aregsény a gsztiasdgi ieiétlá iskolák h4ssiipeuri ok-  

tat6, Aumk talsjéb6l fakadt, áa rui: iskolatipus életreval5s6g4nsk  

ujabo bizoriyitéksit adta a sox már eddig ismertetett pedagó-

giai, erkölcsi és ranjre~ i cre<3,-a •`ny  r~1 ~,~► tt. 
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A~as gfi 1 6t16 iskolák f 	d 6s6nek osuoepon 	as  

izát/0ru  ellitt._ A  fellc}d6s ma,,t0t4se fig  a gazcir► eFirti lqmótlő  iskol6k  

hatlyatlriea a hAooru al a tt.  

1902-ben az egéss- orsságban létrektivott, megszervezett is  

t'r3ot}-kevesebb eredménnyel rsiiktfdó gazdasági iam6t16 iskolák ssíM  

. 1'l894  

1906-ban Appoayi Albert knzoictat4siigyi aínisster dee mber 13-

án tartott programbeesáádben - többek kásött- a gasáaedgi leaét-

16 iskolák jelentőedgir61 nsólts oiea keveeebb gondnak tárgyát  

*Apesi az ism't16 iskola i• különösen a gazdasági ismát16 iskola,  

mely intézmény igen ssipen halod előre, uegpedig egyrészt a k}i*-

oktatdelgy, de mderéezt a földmuvelóeUgyi kormány gondoskoddea  

tolytán. ifist as intisainyt é.ltalánoesá tenni, minden nagyobb kiiz-

sfgben meghonositarli egyik leghőbb vágyam, és talán az orszrlgn k  

- egyik legnagyobb ssükeégeu. A továbbiakban az 1902-ben kiadott  

trurtervn61 meg gyakorlatiasabb tanterv elkdezitéoéról tesz emli-

tk at, mely ra technikai, gesdasdgi ismeretek nyujte sa mellett as  

áruáetikesités terin is j61 tdjikozott, ez$vetkeső kisgazda tipu-

•ínak kislaki tásdt segíti 016. / L 1906.4vf. 5].s'l lO p. /  

1907-ben fields* Ferenc miaiezteri tanácsos, a gasWs>ttgi isadt-

lő iskolák rdgi hive és szervezője bejelenti  Apponyi kdsoktátdö-

ügyi miniszter 	bisds b61, hogy a gasdasági issátl6 iekoldkrvl  

szálé tó 6ny,javaslr't oenyu jtdsra késs állapotban van, de az a  

törvény gyökeres változAst, további fejlődést biztosit a nápszerü  

iskolatipuanak. A ealiksiges és igdnyelt gyakorlati bd:atartdai ki-

kipzáet ara iskoldkhos beosztott tanitónók intázaényesitett okta- 

tískkeretíben kapják seg. / $L 1907.0f. 13.8z. 12.p./ 	 . 

SajnÁlattal kell megé►llapitani, hogy e oből a tOrvány javaslat- ►  
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ből nem  lett törvény, annak ellenére, hi a  a képviselőház Kösrota-  

tásí :.si s.otteéga letárgyalta, a 1908-ban Törvényjavaslat  a mn7dand-  

al népoktgtderól eimmal a képviselőbáa e14 is kertilt. De a tioz-  

talt Metz kdltságesszsk tartotta est a knzsségek és  egyházi lzsko2afenn  

tartők részére is tdrgyalseit "egy időre * layette a na ►pireandrál . 

Pedig ha 'a javaslat  törvé+=nFi ~á1ík, akkor azok a gazdasági  att}~ tlé 

iskolák is, *slick  az egyház is közsági hatéságok szabotilása követ  

iseztécen csak papiron voltak gazdasági ismétlő iskolák, valr5ságozs,  

credmi,n,yekat elérő gazdasági nipiekoldkkd váltat volha* 	a gos&  

da-sá.gi iamétl6 iskolák minden-bizonnyal sokat tettek volna a  nag.),  

szs:egényságben, nélkiilösésbén é16 nép felemelése, a korszeriien  

dálkodő és kulturE[1.ten 616 ft3ldstiives lakosság srinvonalának eléré- 

se 	érdekében. Nem így történt; a hogy a mellőzés ellenére to-  

vdtrl, folyt as gazdasági ismétlő iskola fejlődése. a század első 4vtf-

sedeibesn, azt rendkivlili népeieriferigánek köszönhette. Fe jlőelé,sét  

hiven titkreizik az alf°tbtai st~tiestikEti adatok:  

1907 1908. tanév  

Ái t€sláno s it:.:6 tző iskolai tanfolyamok Is sa 	11..561  

Aleáfoku gazdasági i:zsmét16 iskolai " 	" 	2.449  

,Osnállf gazdasági ismétlő iskolák esssá>sa 	59  

il tRx dnos 	i emi tlli iskolai tanfolyamok as. 11.226  

A.3.s,ófoku gazdaa+4gi isnét16 iskolai 	« 	w 	2.911  

űn411d esaaktanitöa nipisakala 	 86  

, 11111 

 

önállóan ssaervsazett gazdasági népiskolákban 101 aezaktanitő  

és 41 zszaktasnitdnő° aLiki3dött, akik a gazdasági szaktárgyakat ta.ni,-  

tott€ik. A közismereti tdrejak oktatáeát a mindennapos iskolák tn-  

nítói látták el. -  
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A tanulők öasslé tesafaaas 190.064  

Ébb61 egy g>asdaaaági ismétlő iskolára jut 63  tanuld.  

As sí.ltalános 	isaanitló iskolai tanulók öaagslétssaóma:347.917.  
Egy silta3lánoaas jellegii issa>;ét16 iskolai tenfolyaaaanras jut 31 tanuld.  

Jellemző, hogy a felekeseti jellegü népiekoladk mellett kilenc- 

!sit' a:uay4 az áltál.Anoe irini►u iesaátiR iskola, mint a gasAaedgd  i-  
 - 	 ,  

ráasayaGt íeaétlaá iskolai taaaaanfnlyasara. Es a tény a ndpaaaasál is vild'geasal►•  

baA. igazolja a$t, hogy a ielwkeseti iekol:ik tudatosan szabotálták  

a ga:zdaségi isaxaétle iekolasik. lelállit:4egt de fenntartását. Ezen sil-  

ld®pont.  a5kasir6l as előzőkben / II.fejezet / részletesen beesad-  

mo l taa>;a.`a.  

Az utolEvc búbora előtti awEvben anég 2918 iekoldnknak nem  

volt .em íiltc;Elánoo, sea) gazQaeaigi ismétlő iskolai taas<t'aatolysa+raa.I:zek  

tt:lnyomd rdsséből azonban a taar:uldk rr.Ao iskola ismétlő tanfolya-

maira vagy aaatis, i  E etve :rn.L.:sseabbfoku tanintézetbe irst3ro>a;tzk be,  

főleg a vArori és izraelita felekes~eti iskolák esetében tAl.álko-  

suazie ilyen isasakolagkltal. Asoknak as ídkoletknak a esdma pedig,  ahol  

a amira<deunupoe íekoleij(t végesett tanuldk részére nem volt eg,ya%l-  

talflban icas4t16 iskola, mindössze 482. /Poga4ny hri,garess A aa-  

gysr  köz -ktatásü{;y fejlődése. 1915./  

A gazdasági 1$=r4 t16 iskolaik tehá>R as 1913-1914. tanévben Az-

ték el fe jl6déefik osuoepontjá t. Utdnaa a húborus évek anyoIDorua3t$gs  

egyrlaasat  flea adott  alkalmat  a taankittelesetteég végrehajtéséra,  

aáerisst a fejlődéshez sasafiics+éges millisSkat a báborus kiadások mér  

hetetlen attag,gaaaAga rabolta el ag közoktatási Urea vonalairt4l, saely  

a hsiaoru>✓  hieatéria első pillanataiban kiadja  az ismétlő iekolAk  

aa.tiiktid:isabt asaegaazi.inietó rendeletdt. A fejlődés hirtelen törése ncr-  

~ 
heteatlen kárt okozott. Hasánk Maldives it juaad gtSnak korszerit ne- 
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zógazdasAbi ismeretekkel valb ellelte'isa mege3siint. 1896-t61 

1914-ig, 18 ivig toly6 heroikus kt3sdelem a aemzetsosvaszfiQ mesaQ- 

guzdasigi adaltabétiams0 ellen alig hozta meg 0106,  nagy remé-

nyekre jogositó gyEinöloeit, a aeset imperials smuts ée, ezolgalel- 

kti ki$ zo ldei lói . a megyar uralkodd o0s teály tagjai bel reLalolt4t 

a jobb sora. .a érdemes magyar népet is 3.1Riligheiboru bors4aaa 

v0ssteségekk0l jAró ingoYetny:iba. 

• 
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& kid i,orus évek kihatása, a 	ar iskola t 	etd 	kit  8n6 e fi 

lw.N:el  az AltAl4nos is  a ,.,azdaer4gi iemétl6 i4koldkrk  

mindent megfontoltan 6s mindent -v.eg ncioltAS! - jelentette ki 

I.Fereno Jóssef oeéesdr As király as 1914.juliun 28-4n nl4irt ki- 

rAlyi manifeestueábein, is easel  e:lkerdóciiitt a gyilkos haro,:rF.l,ynek 

milliók estek  tlldoszatul. A  csak  nevében :3lkotm4nyoe uralom 186?- 

tői 1914-ig tartó bcá}cás időszaka  dinden hibé ja 4s hidr,,yoernAga eyl- 

ler,dre tejlődFmt hozott as álet sok területón a sokai szenvedett 

magyar  nip  . sxFtxndra. Többek között kifejlődött a magyar  i skolgrerad- 
. 

eser,-  may ugyan a okaga ze€.íkutods mega].d4eaival ala.pvettleaL as ur::I- 

kodó oef tályok érdekeit eso1e41ta, mégis :,zdzesreket is milliókat 

rétaLesaitett intézményesen a kultura 41dAasibsann, do ha non is tt3- 

re t1F*niil, de fejlődésinek irtja  mégis felfele vezetett. 

Az eddigiek r3oré.n figyaleamel kisérti,fk a nemzet tulilyomó több-

séget jelentő földműves lakosed,g gyermekeinek koreserti gaad.asAt.;i 

ssakisse - ete ket ny A tani hivatott i am4 tló iskolai oktatda le j iFdé- 

sót. hsen iekolatipus fe jlődéoének cssuoepont j4.t az  utolsó hdboru 

előtti frben, az 1913/1914. tn.n4vben érte el. A. hdborus 4vek alatt 

hozott k4byn..e U int4skedések a tanii,;y terén közvetve vagy közvet-

lenül az i.nlr.,At14 iskolsik intézményeit is sujtottdk. Különösen 

naey'tnf3iaéY,séget ok*:zott az ismétlő iskolai tanulók iekolóbn j°'rcieá- 

nak bi:ztoai t4sa• Mason a munktibiró férfiak egyre nagyobb  töaMgti  , 

bevonultptaisa, frontokon veld  elpuegtitttsa következtében aurekaerF- 

bidny lip  fel az orsrrtg sesőgasdaségában, ip€ardban, fs ley a 

12-15-éves serdülő fiatalok munkdbafogdsa, foglnikoztatAsa et rQ 

na$yo6b arAnyuv:'a vélik. Bs végsetea hatdssal van nz isaátló /isko- 

1.d.k sors4ra. As ‚let  iekoldja öAszezolllik a rettentenen suiyos h4- 

borua idRk nyomor. useíggAl teli valósága alatt. 
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Y,egeulyosabban a YXY 39 30/1914. eln. sas. körrendelete drip ti  n 

gasdaeAgi 	iekoldkat, de as á1taldnoe ism6t18  iaasvldkat ia~ , 

melyekben a utit.iazter a kttvetkesóket rendeli el:  AS  ieaeétld lvko-

lei te,rú,tdat a t~~►borue idRk ~  tartamd~re► dltaldban ielit.~:.vesoteis...  
 

IItaldaeal a 3831/1914.eln.ea. rendeletemre a+egjegysem, hogy silta-  

lé ban a tani tiktól, de kUltint#aen a gaadraedgi ismétl6  i ~?ko2áknr~ l 

mtikt}d8któl elvárom, hogy a népnek a gasdaeági Munka r6gs4e4ben é®  

az ezzel tfsesetfiggó kérddeekben tóliik telhetően aegiteé-gdre lsgye-  \ 
 

nek is as  erre irányuló akoidkban tevdkenyen Hest vegyenek, mert  

.mindannylon.kMak,érdek$#nk, hogy  a gazdasági dletben nagyon ér.ezhetó  

áernak.n.dds ne -1eg,yes ►... kagsitól ,ért.etlidi k, bogy a .  ga►sdnsa.gí iemé t-  

l ó iskolai  tar,i ták, tani tónők as iemé tló iskolai  t+ani téin szünete- 

lése alatt a 1'elmeri,ilt esükei,gh.eo kópceot r-illom,dshelyüMW a minden-  

napi iskolai taanitlíeben riest renni tartoznak." 	Hazel a rendele  

tel as tmai.i. tóság lellseeedrimdbdl, né pazeretetéb6l, a®agy nr tantia  

Teletőinek haladdet akaró jobbik részének áldosatkész szervező és  

irí4nyít6 nurskA jábcSl esilietett gr.sssdrsadgi iemétló iskola lénuera4ben  

asegcssünt. 	 . 	 . 	 . 

As inté Skedé s elhamarkodott  volt. A:;éi boruo hi sstéri aa else t.e-  

tell :ben aziile  te tt, e a hihe t+a tlex.tgil ® zivae, kitartó  mr,ennkdval  

hosott oktg ,daEi intdsesdny orazigoenn kiépitett hálósrstrit robbaaatot  

ta fel. As á.rstéskedie hibde, elhamarkodott voltdt maga e míni:tster  

íomeri el azzal, hogy még ebben as íévben, 1914.november 284.0Lri ki-

adja az ivaaétló iskolai oktatist bels$tiaztetó 3930/3.914. sz. rendele-

tet aaddoaitó 145085/1914.YI.d.esw. rendeletét: " Az icsr«étic'i iskolai  

tarxritdet a hdboruus idők tar. laméra megesüntetó 3930/1914.eln. sz .  

'sesadeletea vonatkozó résareinek awzódositdeéivas.l megengedem, hogy ()lye  r. 

helyeken, ahol akr3dailyba nem utkOsi.k de ahol a kisebb fokozata  

gasdaeAgi isaPt14 iskolák vssetésivel mér eddig is megbizott tan- 
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erők nem vonultak hadba, rlz ismettló iskolai tani táet xaem kötelező  

fQrmRben,  meekezdhesnetk." A tovdbbiakban intetskedik. a 127773/1914. 

es. rendelettel be tiltott, a gasdasdgi isirétl6 iskolai teago:atót 

vezető tnnitőknak jdrd tíssteletdi j u jbóli folye3si táedra, vor:atko ■ 

zőan. 13efe jeaeéziil elrendelt, hogy a leánytanulók a kézimunka e3rd- 

kon ruhanemtit kliésiteenek a iasdbsoonaltak -  részére. 

Mindesek a  helyreigasitd rendelkezések asonban , nem  tud jet7r helyre- 

dilitaní a szétbomlott rendet. A "neaa köteleső" kitétel lovat 

adott a neegbómtl<►tt r#en+dberr azok  ald as efmju3zi és 	hatdsi-  . 

gok Ald , amelyeket vélt :vaglr, valódi sérelem, anyagi regto.karitds 

stb. okok atátt eddig is  csak  a törre;ny szigoréval lehetett  réven-

ni a gazdaaetgi ismétlő ieekoleík felélliteí.dra, fenntr.artdedra. 

A eaülők is, akiket a hdborue  nehézségek nagy aegprdbtltatdeok- 

kael Au.jtnttak, a dolog köapnyebbik o1ds.7.dt nézték, de  engedték as 

í 9ltolel remeles, feladatok a161 sindtg ssive3sen kibuvő, előre neat 

let t6  ismétlő  iskolai tanköteles koru gyermekeiket, s igy apeg  k8-, 

telező ierndtló iskoldk  tanuldinek seze3ma ijesztően aaegosappairat a 

háborus évek alatt. 

Pedig, ha vees]:amelyiic ne3poktatdsi intézmény segiteni tudésdt  % 

teklntAk gasdasdgi vonatkosásbAn, akkor a j41 er`erverzett, oresd- 

gos Idldoattai bird ' 14223  ismétlő  iskolai tanfolyam a maga kKsel. 

20.000 léte /19064 /  j61 .servezeatt, gaadaeági sunkdbatt 

jdrtas tanulő jtíval orendgoe  Viszonylatban  is jelent!'e eegitné.y,et 

tudott vol,nei,n,yujtar►i as pgyre nagyobb aurricaerAhién.nysl ktisdó me- 
zógasdaeEt:gi terieVireneek.  

A  héborus icidk azonbean nem kedveztek a, "Rend'-nek. As e1sF 

riadalom, amelyet a hdboru seginditeisa okozott, laeeal elült. A 

vezetők azt ige3rt4k, hogy katondink győztesen  jönnek vinssa, mire 



176 

a falevelek lehallanak... Osont hdborurdl irtak a lapok. S agent 

dboruról mondtak boasédet a tanitdk. békevesztetten folyt a hdLo-

rua uszitde a magyar iskolÁkban i•. A hd»orue veset's naoionalintn 

masslaggal takarta el as aljas imperialista oólkittizéseket, melye-

kért ignzdban folyt a mülidkat sirbadöntő héboru. Kekűnk magya- 

roknak semmi kereanivalónk nea volt ebben a hdboruben. A német és 

az Osztrák-Mtngyar Monarchia uralkodó osstdlyeínak aohdsdg. 	állt 

a háttérben. kst sajnos as akkori desagdgidval félrevezetett tani- 

tdk kösíll kevesen léttik, • igy szerencsétlen eszközeivi lottsk a 

hdbor. us eszi tósnak. 0 j isddeliggal kezdték a tani telet, melynek tar-

talma mérge s1e as • ir jue'g lelkét. Igas, a végón békéért edha j t as 

• egy kori ima - sajnos - hoeasu évekig hídba... 

A hdborus évacben kiadott miniszteri rendeletek, melyek as 

iekol'kat a hadeereg tdciogat4. ra eadlitjdk fel, itt-ott negeali-

tik az ie©étló iskoldkat is. Ilyen pl. a 119855/1914.VII.a.es . 

VIA rendelet, mely me,engedi, hogy - többek között - as i804t16 

iskola tanterv . szerinti késimunka tani telei anyaga helyett a ledny-

.tanuldk katonai céls ruhadarabok és ruhaneműek, felsserelési tér- 

gyak ké ssité lével f oglelkossanak. 

A eérdül6 kora iskoldsoknak a ees6gasdae4g' •igitéségére való 

telhivdsa állandó tézd ja tan gyi,napilapjainknak egyaréint. A ki-

éhestetés politikéijénak minél pnsstitóbb folytatáséra mindkit hot-

borus tél felkészült, • a háboru gyors befe jezdee - lassan illusid-

vt v'lt. A 12.421/1915.eln•sz. körrendeletben dankovioe vallAe-

fa kösoktatéWagyi miniszter arról intézkedik, hogy as öasses isko-

lák növendékei, igy .  as ismétlő iskolisok is, vegyenek részt a osR-

14ngytijt4ei akoidban. 

A 4046/1916.eln.ez. körrendelet telhivja a királyi tanfeltigye. 
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lók és egyéb tenugyi hntósatgok figyelmdt es Iskolai konybakert-

akció néven elindult és egyre eredményesebben folyd ' e anka foko-

sott figyelemmel kisérésére ős minél es ' le sebb körben való alter-

jedésének ssorgalmaséstra. As önálló gazdasági népi skal4knek még 

külön feladatot is ad-As akció regi tdsére s "... a konyhakerti nd-

vények terselésdnek fokoluisa érdekdben :3 tanuldif jussig aunkdjá-- 

nak szervesésén kivUl kíváuatoanak tartom, hogy as önilld gaz-

devote, ingyenes saétosstus végett föl e paléintdkat is neveljenek. 

131sáaorben: az Iskolai Avende kek kdsött kell a raléntékat kiosz-

tani oly oélbdl, hogy casket a tanulók hos sétartosóik gasaasgg$• 

étan tov4bbi termelésre haszndljdk. A szétosztott palóntdk tovdb-

bí gondosés'nek munkél®teait rt szaktanitók, ssaktenitónők kisér-

jék figyelemmel... as  el jfirdaok ere ! m€nyéről e királyi tanfel-

ügyelők utján hoszdm jelentést tegyenek." /Jankovios Béla vssl-

lás-  ,  és kbzoktatástgyi mini ester 1916.márei e  '  16rsn kelt rende-

lete./ 

;s lett volna as ut, melyen haladva segvsaredhatott volna a 
gafsdasstgi isaitló iskolák országos saerresete sőt síseger4eödh . 

tett volna, és valóban sadaottevő, nemcsak esetleges segitséget 

nyu jthatott volna a hdhorua nélkillösésektól sokat eze»vedett 

heátoresáigi, főleg városi lakoesdg ssöldfőselékkel velő elldtatsa 

terén. Kjc[ 3 tkedd ered ényekről 'azonban nee olvashatunk hirt, a-

lapvetően éppen az ismétlő iskolák aegssilnée ót, felbomlésett 

rendelő, illetve okozó 1914..4e minisztert rendelet k?$vetkestáben. 

8qrnéhány lelkes pedagdgun természetesen mindenhol akadt, aki 

felkarolta .as élelmezési neWseségekst enyhíteni akard nkciót.tgy 

pl. özv.3s©. oainé Tóth Margit szegedi tar:itőnd lelkes hanga cik-

kében szimol be az iskolai konyhakertek sikeréről. A sikeres sun- 
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kfbdl •Ímint *  írja - Jáneeny Gyula tanfelügyelő veset4s6vel a.ma-

g ar tanitókhos méltdan vesss k részét a ezege(±i tanitóedg... és 

vele s tt es iskoldskoru tanulók, kik kőzött természetesen ott 

találj .k a serdűlő korban lévő, nehezebb munkÁt is v'gesni tudd is- 
. 

mdtlő iskoltsokat is. 

De minden hiubél As igss*'gtalen hdboru buk éra van itélve. A 

rend fel bomlik az egész országban, 6 s elszabadul a pokol. A dolgo-

abk nem  akarnak a régi nőd,In élni, az uralkodó oestdly nem tud a 

régi m don uralkodni, s Igy a terror eszközdvel fojtja el a fel-

ezinre tbrd forradalmi erőket. Aideozeomló teuddlkapitalinta rend-

szernek nincs ereje kezében tartani as ország vezetését. Még ke-

vésbé van ereje as utolsó hd oorue években az amugy sem szorgalma-

zott tanktf telezettség végrehajtáséit bistoeitani. Igy as 1918-as 

polgári demokratikus forradalom, as 1919-es Tandcsköztdrsnség a 

teljes felbomlottedg dllapotdban versi át a magyar iskolatigyet, 

melynek intézményei köstil kétségtelen, hogy a gazdasági i .es►ét1( is-

kolákat Bujtotta legnagyobb mértékben a történelmi Magyaroraság 

széthulláa't eredményező I•vildgháboru. 

As 1918--as polgári demokratikus forradalom győzelme után a Kmi- 

rolyi-kormány nem dllemordtj .a  as isk °iit.kat, és nem tef:zi magáévá a 

k Ss! /kaggsir Tan itók i sabad Egyesülete /  mér 1910-ben kialaki-

tott egyeégee, étfogd kulturprogramjób sea, mely alapvetően köve-

telte az isko.i k dllamoeitAsmát, a nyolcosztdlyoe népiskolét és az 

arra ép illő két évfolyamu továbbképző /i tló/ Iskola megvelóei-

tását. Az iskolai terfileten a saver tovdob dühöng. A perspektivdt-

ian Károlyi-kormány tehetetlen ezen a téren is. 

Az 1919. Aroius 2164n megvalósult diced emulékű Magyar T€andes-

kösti rsasdg fennm3llásminak 133 napja alatt sokat tett az egységes, 
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hisegnilküli iskolai  szervezet kiipitése drdekében, aelynek alapja 

a tyolooszitilyoe 6ltalánoa iskola lett volna. A tervezett, feldlli- 

saua6 iskolai intisarinyek között as isa4tl6 iskola intisuainye nem 

szerepelt, szerepit - magasabb eáinten, a Tandosköstérsaallg isko- 

iapoli t3.kA jénak elaoruloldtrR alap jdn - a tervberett és s nyolooeL- 

itlyoe A1t$3.linos l ►skoldra ipü16 esakiskolAk vettf;k volna At.  



A  gasda,.edgí ndDoktatieről send, 1908-1An óenyuitott törv4nrje-  

Vaelat parlamenti előtrrjeess:tisel  tő pont isi é~  elvetáe~9ek oltai .  

Apponyi Albert 1946—bah a. kultuestároa Atvétele utin kösw4-  

len nyilatkozott a gtissstlaeki i.smAtló iskolákr6l, melyeknek neeshono>"  

sítAsát minden naE_;yoúb klfsosségben, mint leghőbb vágyAt jelentette  

ki. 	1906.ávt.51.es. / A vezetése' alatt ál16 kultuesaniniess+—  

t4ritm illetékes oss+stAlya 1908—ig »rogy  de dtlog6 retormpdgrawot  

dolgozott ki, melyet Apponyi mint törvAny javanlatot nyujtott be  

a pcarlameant 1908. évi juliusro 1 —i ítlAsins Tdrvény jav8ssilat a gasda—  

sasAO népoktatderól cimmel. /öresAggyüláei napló 11-19.kötet,  

339.p, / A törvény javaaalss;t esssükedgetse ►eégét a miniszter nom be!—  

eaárdben indokolta meg. /OrasdggyEtlési Irományok 1906.-11. 25.k6tet,  

117.p. ■  / A parlament a kt3zoktatAsügyi„ fölc3müveeflgyi de páneinyi  

bisss:ottsdsigoknak adta  ki a javaslatot előzetes tár ~„ryal4e As jelen—  

t6atétel végett.  

Áttekintve mind a tt3rvsRny jsn►aelat Aaaöveg$t, mind at indoklást,  

us e: Uál lc pi t,h a t6 , hogy  

1. kiGgáeaitáje As törvényerőre emel.éee az 1902—ben .a  

66.569/1902.Bs. miniszteri rendelettel a gazdasági is—  

m+6tló iskolák réssóre kiadott Szervezet  As Tantervnek.  

A megssavslxand6 tt3rvdny hasonadan f3ss ipcaroktetaisról sssscS—  ,  
14 1884.  évi XV/ I. to-hes törvényerővel rendezte vo ln a  

sxezcSgasdasAgi ssaakoktatőet. Törvénnyé vdlrts4vsal megvaló-

sult volna a' nensae t nagy ttS bbeé gc§ t kitevő paraastsfg  
fiataljainak külön törvénnyel szabzilysass:ott, a jövendő  

élethivAt+dera, korszerti i.'őldmive2éss*re veld oktatAssa  6n 

nevelése. Es indokolt is halses.thntatlsanul Wirgős volt,  

enrudl is  inkább, mert a eokkal  kisebb esaámu i paro s tansyn- 



ook oictatBaárdl +már 1884-481 kesáw Mildn tőrviny gonAosko-  

dot!: as 1884. évi  XYII. to. 

2. lilndet► eddigi rendelkezésnél vildgoeabban kifejeste n tnr-  

vtin,y javaelat, hogy a nípiekolának, reéginkát ►b a vele szervo-  

sen öessetUggó ismétlő iakolai oktatdenak is nevelésnek a  

cél~e~, "hcj,:;y a hasa nem mngy:;rn.jkat l.akoQsdg4t be kell ve-  

set,ni  .  az 	nyelvének ier*eretébe és as  őszinte ragass-  

kod4  s érzelmit kell, hogy e:: iskola felkeltse is s.egssil4 r-  

e i  tss s ::-41gyrr, hasa irént."  

3. Kifejezője az összes reforsjavrslato.knak, melyeket ara ()r-

ests  ttlnitósdsa e tires a gasdassigi ismétlő iskolr_Sk 1896.  

éa sser►ez4s6isek eirindelésétól kesdve ■estett.  
A 2. por:tbdl vi:I eossn ktivetkezik„ hogy ki kellett moridani:  

a gn.zda.sdgi 	+.ak;;ltlban a gszclaaégi térgyaknt csak olyr;n  to~- 

ni tó, tanit6ná t%rt:i.thatja, aki a magyar nyelvet seéban de ir4abari  

te3iJeseA 'birja, - is egyéb  nemzetiségek beolraestoi®4t e1ősetatő  

hetáro.kiectskat.  

A törviny rencielkesései tov+ibbi kiterjesztésit jelentették vol-

na raz ?flleeai felfigycic:tnek és az iskolskon :eresztül 16-éves korig  
érvényesülő mayarosit6 hat4enak. k's!k ellen éiltalértor3 felzudtalde  

követkc•zett or a parlamentben a :►emsetiségi képvieeldk, a nexrr.eti-  
sOgi egyházi iskolai h«atfságok résgérdl, élen n rorndn görögkeleti  

. 	 ~ 

e {,yh4.zi 	ó ~gokkal. hat
_ 

'Az indoklás pontos felmés+8ae kírlpuxatja, hoky mintegy  4796  

kösiég kieebb tipustz gazdasági népiskola in 844 1Czscig nagyobb  

tipusa gagdaségi ieredtl4 népiskola feléllitéséra lesz kötelezhető.  

A Javaslat  egyik paragrafusa kimond ja, hogy  a feléllitand.d gazda- 

ép sági n iikol4k szervezetének - br~r®elyik jogositott iekolaf+er ►a- 



1mte!"-!  

l. N  
.. 	 ~ . j~ 	 ' ' 	 . 

tortó  a  llitja tel - teljesen ugyanolyannak kell lennie, mint  

köze4gek által felállitott gazdateSgi nipiekolék eservezete. Ha a- 

sonban a hitfelekezetek dltaldnoe ismétlő iskolát tartanak lenn  

troanyadta joguknál fogva az iskolák mellett,  a tanulók a gasdaeti-

gi tárgyak tenu1dsdra kö telteek a köaedgi gasdaedgi nipiskoldbs dt-

j#rni; ape.s magyar nyelven tanulni, mert a gaadasd.gi népiskolák tsn-

nj& lve, bársilyen jellegUek azok, - pa'_Yar.  

Nem enged kibuvdt a törvényjavaslat a ton }íüáesetteóg 0161,  a 

főleg es állam nyelvének eleajdtit'ee alól, mert azok részőre, okik  

noes sa dti*tf1k' el 6-12-éves korig / és itt mesterien leplezi  

az indoklé.e f: z erőezakoa, minden Aron való magyaroaitAst / a fo-

lyékony irni-olvasni tudást, a négy alapáávelettel való asAmolAst,   

az 1907. évi XXflI. to.l9. 4-fiiban megkivánt mértékben a magyar  

nyelvet,' ereket, hogy a többi tanulókat ne savarjdk: ellikéesitó  

osztályba kell utasitani... mely után még a 3-éves farmátló iskolai  

tankőt lesettség, fennáll. higsadval a tankötelezettséget 16-évei  

korig terjeessti ki, fe as indoklás osztrák, porosz, esés is .be-

jor pálddkra .hivatkozil' ahol nem a betöltött életkor, hanem as  is-

meretek bizonyos foku eleaj'tit: ea ad jogot a végbisonyi tvény ki-

adé®:ára.  

!elemeli a szervezési-ezabélysat a tanit4el idet is: a kisebb  

foku gasdasHgi ismétlő :i.nkolaíban heti 7, a  nagyobb  foku t n. ,daar gi  

n'pi,okol .ban heti. 12 dalra / két napi 6-6 órára /. Ok: az eycl i rí  

tanítási ide néne elegendő as anyag elem jdti téiáíra. ngedmény  '  azon-

ban as, hogy az évi 8-havi szorgalmi időt ugy Allithatja be  

td, hogy a nagy munkák idején egy-két hit ezUinet legyen a szUlólcnek  

való segiteégnyujtée érdekében. Uj és nagyon öszt+3nző esakaeaa a  

törvday javaslatnak, hogy a tanulókat a gyakorlati munkt.ért napes m- 
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bérrel dijasni lehet. Ksen jósan meggondolásból fakadó eredmények 

mellett  a  mulasztót sst'gorunn, a népiskolai aulsiestáe bUntetésdnek 

kiteseresivel sujtja. /  .  I.fokozat 2 korona /napezémbir 1 i 40 kz 

Il.tokoaat 4 kor na, III.fokosat 8 korona büntetés./ 

Helyeeen vautat rd a szigorusdg ok'rn a minisster, mikor hira-

ialoe kimutatás alapján közlét as 1904/1905. iskolai évben as is-

kolába járd tanktStelesek összesen 11818.988 fél napot mulaestottek 

i*asolatlanul éí csak 58.504 K birság folyt be. A tani tás a ja-

vmslat . ézerint teljesen ingyenes. A törvény életbelépése következ-

tóbe_n vbrható fejlődés ujabb és ujabb ssaktanitókat igényel.,esirt • 

egyrészt elrendeli a tanitókipsókben a gazdasági ismeretek nagyobb 

á ras simmel  .  /heti 4 / való tani td aá t é e ' a képz k mellé gyakorló 

gazdasági né ' .iekolák szex eséaét.Tovább menve intézkedik, hogy es 

okleveles taniták és tenitónók részére különleges gssdsIgi esak-

tenitőképzóket dllitsanak fel, ahol minden felvett tsnit6 évi 800 

korona .őeztóndi jban riesesUl. Ezen esaktanitók kesdd fizetésit 

1400 !C-ban jelöli meg, est állaeeegélybdl is . lehet fedezni. / A 

tazrcitói dtlagfiaatds évi .1000. K./ Abban as evetben azonban, ha a 

fizetés telét as állam fedezi, akkor  a  tanítót a VK1d' hevesi ki. 
• 

Megtllapitott törtisleri. tény as mtr, hogy nem sok Lllamsególyes te- 

lekee ti tanitó.volt as országban. 

Aszal a lenini elvvej. mdr Apponyi le tiazti4ban volt, hogy a 

Tesetfe egyrenló as ellen6rsoiasel, éppen ezért  a ttSrvíny javaelatbon 
- 

a gaadsmi;i népiskolák feltigyeletét a vdrmeg3rékben a királyi ton- 

íerltigyéeló ae114 kinevezett, gauadasdgi esaktzanit6i itipelsitégsol ren- 

delkesó ség4dtanteltigJelőkre  .  bizta. - A  törvényjavaslat többi 

pontjai mask ismétlései a 66569.szdmu mi:;ieffiterí rendelettel'a I;Faz- 

daeAgi ismétló ierkolék re4onére 1902-ben kiadott dservezetnek. 



Apponyi Albert estien törvényjavaslatiban kétségtelenül me nyil-t 

kosit as egy ds osathetatlan politikai magyar nemzet l noepció jónak 

a gazdasági iemd tlő iskol4kon kereestiil vall meg ralőeitáeááak Ao-

viniszta de nacionalista akarása, de megközeliteleg sem  abban as  

eróazakou, a neasetiságeket joggal sártő formában, mint a hirheclt-

té volt 1907.ávi xXVll.tc-ben, mely a  nos  ellesi nápiekolik jogvi-

ezonyaairől és a kdzségi, hitfelekeseti néptanitbk járandőságairől 

szőlő, hanpz tos cimet viselte ., ds a legoéltudatosabban, erószako--

aiggal tört kitőzött mál jajinak .elérésére, a nemsetieságeli beolvasz- 

té►sá t e'trge tve. 

Apponyi gazdasági nápoxtntési törvényjavaslatának nacionalista 

árnyoldala dallett van positiv oldala 'is, és es as, hogy Apponyi 

bíatositani akarta és törvénnyé vált javaslatával biztoaitani is 

tudta volna as egész ft$ldaUves lakosság fiataljainak ok szerU és 

korseri gasadálkodásra vonatkozó oktatását, nevelését, melynek A1-

désait élvezte volna a magyar állam minden földmilveléet tiső Rolgé-

ra, nerzetísdgi hovAtartozásra veld tekintet ` nélklil. Alapvet&en a-

sárt, merts 

1. gserkeeztői felhasználták mindalt, amit 1 ,396-b;3n f;z elirt 

ditott gazdasági isndtllő iskolai oktate ■ 	ós nevelde 

. gyacorlati tapasztalatai adtak.  

2. Igényelte, ' ds sokat várt e tőrvény javaslat törvényerőre 

emelésétől as ország tani tdsága, a nagy arors zági gssaassá 

gi ssakkáptsisdrt odaadó munkával dolgozó mezőgazdasági ' 

szakemberek tóbcrs. 

Tartott is tőle a hasai reakaid mezőgazdasági ds ipart Untie 

osstdlya, hiszen aa olosd, fiatal munkaerők százezreit veastetts vo 

na el a törvény javaslat törvényerőre válása eeatében. Esdrt ell*nez 
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te  de akaddlyosta meg a ttSrvény jevaslnt ornsággygléei tdtgyaldeét,  

s ebbeni ti3rekvdaében akarata ellenére egytttt tartott a vélt áa vH-  

iddi sérelmek egéaz aorával megnyomorgatott nemzetiségek iskola-

fenntartó hetdeíigeival, illetve azok orssígg3rA2éei képviaelóivel.  

Pedig a gazdasági népoktetds érdekiben benyu jtott törvényjavaslat  

idóaserit volt, ís végreha jtdse a ires6gesdaet4gi kultura gyors eflel-

ked6e4t vonta volna_maga után.  Mee  igy ttirtAntt A  parlamentben tőb-  

ber között a bankelkérdés miatt kitört vdleág és  a fent jelse+t e-

4/db okok együtlesen neggittolték a gazdasági népoktatderól sand  

tlirvény jwe.elat' -parlareenti tdrgyaldedt, a igy nem lett beldle Me,  

» a eaakoizott .eágok minden kedvez vBlem6.n: ezéee elle .6e sez,  

mint egyre. jobban porosodó  de patindsodó javaslat, melynek töriény-  

nyé nem váldsdt dszintin eajastlták aindgsok, akik felelóssiget á-  

restek a magyar amságssdam46 korszerli asinvonslra való eeeléséé,rt.  

Ennek a  gondolatnak sok mélyensrdntd kite jtéeével ` taldlkozunk  

a korabeli tanagyi ée gasdaeági  ,  szaklapok oikkeiben egyer6nt.  

~.~ 
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IV. fejezet  

/ 1921 - 1940  j 

1. As I.Yílágb.áboru attini taailgyi knnssolidEicii ugioires- , 18'{. old.  

tisínsk előnyei.  

2. As 1921.4vi XXC.to as iskoleistatisi kőtalessig telje- 191.. u  

sitiséről. A t8rviay indoklá eéaek e as i ané till i akolé-  

ra vonatüosd intéskedé eek nsk fontosabb re4ssei. 	 . 

3. A gtesdsaAgi tovibbképsd /landfill/ iikolék kérdésinek 197.  

Selvet4dóee a Hortby.readsser kezdetén.  

4.: ?tirviny javaelat a nyoloóss tlllyos nipiskola 6 e a 	vele 

kapcsolatos lcé tivlo ly amu  továbbképző 	/issaé tló/ i  sko-  

205.  

14z41.  
, 

Ilebeleber.g 1928-~et bvnyujtott tőrvény j ~►Taslatinak a 

továbbképad iskolákra  vonatkozó  fontosabb rendelkssisei.  

208.  

6. :k tpvébbképsó iskoltik hslysets a 30-as években. 211.  • 
T. AZ  általános tovibbk;44 aelpüsioola 1936.6vi uj Tenter- 

vs de Dtasítdsa..A twittery értiksláee.  

218.  

8. A  LQvdbbképsó  iskola  aj Untervének hatása, Aa a tovább-

képző népi aks lik segssi#afe ti eé t elrendelő  1940. ivi 221.  

7pE.to 	iasissta tend+saaidjs,.  
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• Sngem soha nem  .  i jeestett fajomnak ose-  
'  kéli► sutra, de rettegte*, ha arra gon-
doltam, ho8y faj tAnknak anyagi és esel  
lemi léte nagyon könnyfa aulyu."  

/ 
 

Széchenyi István /  

IV.  fejezet  

í 1921 - 1940 /  

As ;, .lti boru ut4R1-114A4MAARBROJAMAILIElltECE4tinitti94151112.  

Az igaasdgtalan ímperialieta oélokért. i rnditott else vildghé.-  

born  as  1920. juniors 4-éin aláirt trianoni békével lezárult. Magyar- 

"  orezág verssteeige őridei volt. Terdletének 2/3-ait ves'stette el,  

20..000.000 lakosdbdl 8.5 millió maradt. Kösigazgat4ai appar4tuea fe  

i  oalott. A felemelkedés utjrit bistoeit6 Tanéoeköztdrsnestgot a hasai  

reakoi6, szeretkezve a ktilföldi reakciós erőkkel, eltiporta. A Hor--

thy-fasismue fehérterrorja Orgovsnyon, Siófokon kereezttil Budapesté  

majd uralménak biztoeitáaa után az ori z'g minden részében tttasel-y!1  

sal tildözte ás irtotta a  nemzet legjobbjait* a komsn niotdkat, bal-

oldali érzelemi munkásokat, értelaieégieket, .tnnitdkat, akik  falu-

jukbnn a épuralsat támogatták a Tanáasköztdrer 'g idején. Uralomra  

jutásuk atén mintegy 5000-et legyilkoltak, 40.000-et börtönbe vetet  

telt, s közei 70.000-en emigráltak a "dtthöngd fasiszta terror elől. Az  

esztelen irkol.apolitika' kbvetkest'bén, mely az-egy és oszthatatlan  

magyar dllmn regvalósitásának alapvete elóz ozditésát ttlste ki balul  

az ískoldk r48i4r41, haldlos sebet tkapott. w *Jdnea kizárólag ner-

zati#idi vidéken szervesett 3.502 állani népiskoldb61 mindössze  

919 í eradt as 1/3-ára zeugoroÁott Kagyarornzig terülRtin.As ország  

megmaradt részén e nagybirtok szellemi sötétséget érenr.t6 valteága  

vált 'uralkodóvá, ahol az iskolák 76.43 4-a eeytanites onatation in. 
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kola volt, e  as össslakoseu4g 15.2 1g-a as fenralfabeátissus leSlekölő  

terhét hordta.  

Az ie>seitlő iskolák tulnyomó ttSbber6ge a htdboru alatt exsinetelt, hi-

Risen a nagy munkaesráhiadny következtében satikség volt a 12-16  4v kif.-  

sotti i'latrilokra.e  ■ -inkaesre jtikre. Ezek tailnyoaaed tái ►aimfge a aem.+gra$rndt  

lextileten általános jellegű iskolaként miiködött, ha milktídött. Gaag-  

daaddi ismétlő iskola, as 1921. évi felmérés szerint, as össseq-'is-  

kolaik 5.5 94-a mellett indult esupa4n.  

Ez a tény tereaée$etenen következett abból, hogy aail2smi iskoláin  

tulnyor.ad többségét E.l.ve? sstettiik, hiszen as 1899. évi 51563 mini  

VIM rendelet osak az állami iskolák mellett  tette  kötelezővé  agr.az-  

dHeeigi ismétlő iskola  szervezését. As egyházi hatóságok, amelyek  

xesr,én volt ael háboru utáni lfagyarorszelg iskolái:nak döntő többsége  

/ astssa,int azt as előbbiekben kire jtetttUk /, tudatosan aeszaalaota4lta aa  

költee4get jelentd gaeesdaaeu4gi ismétlő iskoieik szerveaae3aaét, .  illetve  

f'enrftar'+ éist4t.  

A beisko ldaeáe teetkintectében rettenetes volt a helyzet. Már 1914  

előtt me .glíllapitott tény volt, hogy a nem'settenntartó elem, ra m a-  

gyar ;harmadik helyre szorult bf:iokoláseiei erény tekintetében a né-

met  ée. a: .  szlovák nemzetisig mögé. / A be nem iskolázottak száza-

likes német 9.15 14, szlovák 12.77 %, eaatgy ar 14 	/. A hrá .y>o ru  

előtti és utáni zavaros időkben `  s,tig rosassabb  lett  a helyzet. .Aada-  

pe4sten p1. 1921-ben 50.000 a be nem iskolásott tankötelesek  et~si,~iA, 

tulnyoeaó többségűkben az ismétlő iskolai tankötelesekből adódtak.  

lanyéin, ahol egy ieknl.fa_knz  általában 153 t-nya;w.°.w» tartozott,  a s  

kb. 352 tankötelest jelentett, amelyből iskolába járt kb. 90 .tanu-  

1e5, de  jobb esetben 70 vizsgizott. Még rosszabb volt a helyset a  

nipoktr.ai;a`afs több vonRtkozaásábeens. 1lega[llrapitott tény, hogy 1921-ben,  
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a népoktatéasi albptörvény meghozatala után 50 évvel, iskoldinknek  
osak 73.26 S+6-át volt hatoeetélyu.  

AZ  1868. évi alaptörvény 29.1-a kimondja, hogy a falusi iazkoldk  

lehetőleg olyanok legyenek, hogy a leányok és fiuk elksiiltlnitve ta-

nuljanak. A  valcSasaigoaas helyzet pedig 1921-ben as, ho y az omit; aQép-  

issko3.dihaek 76.43 4-a bg;rtanitrSe osstatlan iskola, Ugyanakkor knró-  
paesert .e e;e'  a helyzet risen mas>goziint. 2rannoinor. ss+.dFb<an pl. egydlts,-  
laibasssn nincs egytanitőe iskolse.. Ausztriában az iakol#k _e tanitdlt a -  
risr►ysaasdssssa3 3.5 S,r  miE ![sgyeerorezd.gon 2 % I Ansnek asln `  to okát a  
tönn>dhd nagybirtokok tulasulya4b>sn és as alföldi tanyarendszerben  
látja az e<.koru szakvélemény. Hz részben igaz is, de a döntő okok-

ről,  >g Horthy-rendszer feudélkaritalinta térnada3.mi visz^nyatnak  
aal.dsdtaSl mit; az egyébként jaSel6ándéku, a tanügyi felaymelkedOast valő-

ban akard haladó kisebbség is tartdsekodik, legfeljebb a háboru ea:  

lbtti vétkes5srua. e lhi b :~,zot t  tanügyi politika bir a~ la~ tr~iig jut +l1, a kn-  • 

rabeli tanügyi 8aaa j  td tenubi saon3r esÁ.ga sa ~zerint.  
 

Helyesen elemzik az ,1921.6vi orazéggyii,lés 171.filésesesakaia<tak haaz•r,é-  

sz8 Lái -.a benyu j tott törvényjavaslat vi taté jdman - s  hogy as I.r ►il>";-  
hébaru előtti iskolapolitika képviselői bűnös fslelótlensikge1 ke-  

zelték a szialmagyar vidékek ku3.turdlis sllaátottsasíg4,tsak kérdősét. As  
alföldi tanyák iskolai asllAtottaeága!It fel.ttintatő statisztikai asedsisrr  

tok elképesztő v>slúedgdban tárték fel a helyzetet.  '  Elóek szerint  az  

aliölsii t3nya ►ilág iskolai ellátottsége a következő képet aut>t jal  
 

Szegeid taesnyavildga iskolák tekintetében a legjobban volt ell>dtva !i®  

még icy is 	1400 kh-ra jut 	. . . 	1 iskola  

Hódmea:óvésesirt'+a:ly 	 4t300 " 	"' 	.  . . 	1 	 ff 

*iiskoam:tlE3lal,   10000  ff  ff • •  1  ff 

SaRykórőse ' 	• • • • .  67000 "  ff 7 	" 
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A tévo2.eág, amit uttalan utakon a kie tanyai magyaroknak meg kellett  
taani, Z‘-6 km. rolt. Es a helyzet fenndlit a csongrgdi tanyavilág-  

be n mdg 1941-ben 1st / Sa j>;t ts.pae .ztal at: 	CsongrdQ--: ;aentiatre  

o s z ta4lpn. egytani td s i sko  la ki3rze  te 5  km eugaru kár. /  
Az ,  1sgadtld isipnlék. tákintetében eem vigaestaldbb kép tárul  

Link, ha a hdboru uttdni helyzet adatait viaestiljuk. 	KtiznOj;  

évents 70-80 tanitldt ad at itsdtlő 'iskoídnek, akik a legktilöttbö-  

sőbb:. iakoYai végzettséggel, rendelkeznek a Mbtrirus viszonyok követ-  

ai►stEb+rn. Esek egységes oktatiaa, beiskoidsdsa a lehetetlenodggel  

volt hattiroe.  

As swiss nbpokt8tss területín tiralicódd savAroe helyzetet a fönn-  

tilllS *n6pisko2ai t8rvények alapjdn lehetetlen lett volna balyrtál ■  

litani, blazon a magyar lenüAy helyzete merőben mlte lett, min! as  

I.vildghéboru előtt. Aszal nso►nban as  uralomra  jutott elle»torra--  

dal,ei, reakoid.  is tie:itéban volt., bogy tennie kell veinal! a iLonazo-  
lidiold é ri3b kó ben, ha nem akar as utde~t~[ll ~ok eoűgá .eaorulrti a fso-  

 
kst banwosts.tott magyar icualturt814nn,yel.  Ezért létrehosta as 1921.  
évi  •  7G.y►.lt. tc-E,  t  az isicoltistatási kfitel.esettsóg teljeeltéetSrdl,meiy  

a nápoktatáe területén a konszolldtioie3 megteremtését oélozta.  



V .  XXX to  =  s i icolá  .  tiled köteles  :  t  

A törvény indokldsdnsk s az ismétlő iskoldrs, vonatkozó intéske-

dd~knet 	tosabt~  ~on 	rr, ssze,~  ._~  _......., r.._._  
Az 1921.6vi XXX. to as 1868. tivi XXXYIII. to 1- T. §-énoit kibid -  

vitéoe As llintetó rendelkezésekkel valő pbtlAsa a szfil6kkel,  te3 

nitókkal szemben. A törvényjavaslatot a Y001 1920. juliue 1034!►  

nyujtotta be Rz orerradggy►iléenek, teely ast hoOisu vita uttbrt 1921.  
,  
Julius 1-én fogadta el.  

A víté.ba.n több hosasráasablds állapitotta meg a  suit iskolapoliti-  

icdj+4nak vétkességét, a fönnd116 helyzet tarthatratlane3t3gét, és tett  

j eavaslato t a helyzet raeg jevitdsdre. /lieaazetgytilé si Rapids 1920 -  

22.- 117-118416s. /  

As 1921. évi XXX.tc-nek az ismétlő iskoldrea vonatkozd fanto-  

sabb intézkedéseit az alebbi §-ok tartalcaasssáke  '  

1.,  

Minden gyermek  gondviselője /esUló, gyéa, gazda / rámeri : iben  

ezen törvény kivételt nem tees - köteles a gondvieeeláse alatt  

á116 gyermeket a gyermek 6.4letévének betöltését követő § tanéy.n  

dt nyilvános oktatásban, suigpsdig:  

1. 6 éven dt elemi népiskolai  

2. tovdbbi 3 éven át tovdbbkép2f5 /ier4tlf'/ népiskolai  

oktatásban rissesiteni.  

Al iskoláztaté.ci kötelezettség raagíban foglalj ia a vasár- és ün-  

nepnapi  .  ietentiestcylet ltitosstottsligéinak. ktitelesetteégét is.  

1 	A törvény 1.§-a tehdt veiltosatleanal hegy3a a nép  

szdmdra sedkutca.t jelentő 6-oextfi3yoe ndpiskoldt  

ég, RA  arra épülő 3-éves tovtt bbképső %ismétló/ is-  

kola sservFAssetét, eaupdn nevét vritto>,tRtja tovdbh. 
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k.5 z6 iskolára. Igaz, es pénzbe sem kerül és egy Altn-

lán nem átinti arégi, háboru .előtti feudálkapitalis-

ta rendszer fennmaradásához görcsösen ragaszkodó, ast 

fasiszta terrorral fenntartani igyekvő uralkodd osz- 

tcilyok árdekait. Azért pedig, hogy mindehhes a nép-

elnyomó rendszerhez az egyhAzak  ,  á1dAsukat adták, ju-

talmul tárvénybe iktatják a vasér- és ünnepnapi is-

tentisstelet látogatásának kötelesettee4gát is. A tt ►r- . 

vény alapvetően reakoids voltéra mindennél jobban rá-

muttat ea a tény,  mely  igy Faég as 1868. évi alaptőr-

vényadl is nagyobb befolyást biztosit az egyházi hn-

tóságoknak. Bs világos, hiszen az 1868. évi XXXYIII. 

to meg sem e*liti a vnsfír- is Unnepnapi istentisz-

teletek lótogatásának kötelesetts$git. ,Ez abból a 

lelkiismereti szabadságot tiezt ,3letben tartó liberális 

elvból fakadt, mely áthatja az egész eötvösi n4pokta-

tPsi alaptörvényt. 

Ab oktatás idő tartama 10 hónap. . z alól azokra esz iekc ldkra nézve, 

nelyek tanulóinak többige Iöldmiiveláseel foglalkozó ssiilők rer-

mekeTiból . kerlil ki a YKM tehet kivételt annyiban, hogy a 10 hó-

napban negll api to tt esorgalmi időt az eleőfoku iskolai hatóság 

/iekolnaz4k, gondnokság / k'relaére is törvényhatósági kőzi-

gaz *tatári bizottság javaslatára, a helyi vi : :.zonyok alapos mfirleke-

lése: után legfeljebb két hónappal megröviditheti. 

As  elemi népiskolai, valamint a továbbképző népiskolai évI' múnke-

napok ezámdt a VKM rendeletileg 'állspitja meg. 
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A törvény 2.1-a 1emi t engedmény az ország tera6íőld jiask 

talnyoaó többségit ke lsi besst tart' nagybirtoknak is  isi-'

rosparaasteAgnak, akik eautdft ads*  törvényea alapon áeák- 

adnyaiha.,tják ki 2  hónappal hos;s:abb :ideig ai eesaugyle 

:  e3.a:arasdt, sas.elleai sötétségbon leledző tanyai lákosssrágo 

.uradalmi otels4dek gyermekeit  fi-itesr kortól 15--4TSS ko-

rig.  Avesetist virílis jogon ese k a személyek tsissrtot- 

tdk kexaáben falusi, megyei viszonylatbab, a a hsiyi 

.  viXzonlrok alapos  mérlegelősét a maguk érdekében 410451- 

ték eL4; Terasááe:etesesn .mindig bia ►tositottdk maguk sled-

mina, a 12-I5--dv+ee fcorbart  :  sir alkalms..hr>,t6 olaeó 83re,rr- 

mek‚mun:lpaerőt.  

As vissoAi As4tsstégtelessxtil ,ba.lrsdósst jeleTltett y  hogy a 

saunkariapok semássadt, tekintet nélkiil a$ iskola jellegire, 

s TIM Allhpitja seg. . 

6.11 
A tov6bbiEépsSó sans4piekolsiba Wits  a161 felmentésnek ,van helye 

1 	 . 	, 	• 

2.bek.s ha a tanal6 testileg, vagy szellemileg hátramaradt, 

ss  ha as issskolss4ibajdrdsss a gyermek pgéssss.;gét, vagy bias- 

tonsdgdt vessssélyeztetí. 

8.) 

A beirat,ási köt lesettséget agrondvisssel6nsszk hs3tsiridere tel jesite>tti 

ks>st21. 

 

Amennyiben ennek nem  toes eleget, a tanuld hivatalból behi- 

vw.dá, s a gomdtisssel6 kínigás elk.cSve té ssse oimén 600 K-ig ter jedá 

pér.s:ni,fnts:té®re itélis;etd, mely brs<iisejthatatlanarig esetében bl:drdara 

vss4ltostathsxitá. 
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9.1  

A hiltujs6kr61 mead  kiseutatdst a teaittinak as első két he3napbssn be-  

tenkint, a toYlibbi súcban ké the tenként kell elki  esi teni, as tl s!a6foksu  

taai~ri hatóssdgnask sitadai. As elsőfoku hatcSség első isben meginti  

gondvieelőt. Vinod iabsse,  oar as igazolatlanul valassttí  tanuld  gang,-  

viselőjét as elól jérósadg pitssbíredgbem riesesaüti.  

lead tlQ iekols•f kndl st 	- 	 ." 

AS elod igesolsatlaa mulasssstáe atsln intéabestt riesesti].t sa goiiiRtisaelt".  

A  saisoáik " 	• 	e
.  •  50 K bt,intetieben  

A hasaat3ik « 	• 	• 	100 K 	•  

A ne,gysdsssri * 	" 	• 	60(7 K-ig ter jedüatd bfiintetis-  

ben riesesaült a gondviselá, a ralaasstott félaepok d$s4réra vald te-

kintet nélkül. A  btintetie tfstisege behajths3tsatlsanastg eeetliben  elassű-  

rstsrs le dtvsiltoztath:3t6. 	 . 

A tarvény 9.§-4nak as; it.;rétló iskolai snulasss:t6kra vonstkosa6 essigo- 

rubb,  rendelkezése indokolt volt is a büntetést helyesen a napaa sb&-  

rekail jóval magasabb sscinten lllapitott'k seg. A e lgoru intáskedés  

ott ahol végre is hajtották, ko*oly eredmiayeket hosott.  

13.1  

Azoknak a gyeraekeltrte3c a jegyzékét, akiknek a Wiled negyetiisbtai •  

, 
gasolárrtl.aur~i mulasstsf►e ki.AL,gdait elkth►ettdk, sa as€iW.dgee g,7 ►eraselta►ie2e1-  

sswi intiskedée aegtitele (oíl jsiból a kgsségi elől  járlie.ia esaetról-e  se t-  

se  Mill  a fiatalkornak birdsss£tgdvssl.  

Qdv8s isa►tésbssdfase eaa a paragrafus a törvénynek, de  ieaer+te as  akkori  

i dók qyil7áa►tartési posatosesigsát, a gasliaes+tgi asaels4siek nyeftestteigos3  

vdsacloréletit, éppen annul a néprétegnél ne
,
m volt slak loken<3t ja,aasel,,=-  

nek gyermekei a tsirssssdsslsei is gasydaedgi okpk e,réss serege *Sett nem  
viosték el  a  saindebnaposs iskola 6 =3sstayét, is rentilrivLiii as6don  
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rdesortatea volna  a továbbképzői oktateiera.  

Ilyen értel$ii törrényezake.az asonban sértette voln a as uralkod6  

oestAlyok drdekeit. Ulywn javaslatok, mint au. ho0   

1. 2{) gyermek s3zámdra már népiskolát, gasdessigi ismétlő leYo-  

, 	lát  köteles ezerresni a negybirtokvs,  

2. 4 km sugaru körben több aradalom köteles  1 iskolát  djylita- 

mi 

 

di  a tanulók ssdadra jármtivet, napkt3si ,  otth©ni eildtdst  

bistoei tani , 	 ~ 

.. naeybirtokosok képviselőinek legteljesebb  ellenállásába litkőztek  

a  törvény javrselat taírgysláea sordn. /dreisággy ►tiilési Napló 1920--22.  

218.11.  / 
Legnn yobb hidnyoesága as 1921. ivi XXX.tö-nek, hogy nem hoz  

hathatós  intt'zkedéat  as  alföldi és dunintell iekoldtianedg meg- -

ezunteténőrs o  kea'mond ja ki, hogy ott, ahol a vétkes héboru előtti . 

iekolapolitka követkeltében a  községek,  as egyháni hatdsdgok mint  

i skolatenntartók, as 1868. évi alaptörvény ellenére nem hostak lét-

re a tanyákon, uradalmakban iekoldkat, ée neasserveztek gasdwggi  

ismétlő iskolákat, ott is,ötelének igkoj4t  állitsni.  
Mindent egybevetve, m6gts as dilapithntó meg as 1921.441 XXX.  

toz-r'1, hogy alapvetően reakciós simal.aste de sok hiányossága el-

lenére alapja volt a háboru utánt tanagyi..konszolid2oiónak, vele  

kapoeolat,os viták rétorelték az orsstg lakosségdnak figyelmét az  

oktat4,44, tertiletén uralkodó helyset tartbaitatlaneeig'ra, és igy  

kiinduló-pontja lett a magyar iskolaügy hdberu utáni te jiadéeének.  

A$  ismétlő iskolai tanulók beiskoldsdea tekintetében hozott esigo-•  

ru rendelkesisei a törvénynek .gyréezt eegitették lölesámolni az  

iá .6t1Q iskolai tanulók háboru alatti de ,  utáni teljes pasezivitd-

edt  is  iskolába járás terén, másrészt aeginditotta arc .AllffldtSn is  
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Iiunrintulon as eddig  ugy.sólvdn egyedűi uralkodó Altalanoe  ~e llegti ie— 

el4t16 iskolsik étaservesisit gasdasAgi tovdbbkdDsó /ismitld/ iekpláks.  

ká.  

•  
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;~~41ac1rtgi továbaépsd /iemótl6/ iskolák kilydAegnek telvet644ee  
a  Hortthy readezer kssadetén  

As 1921.6vi XXX.tc oreságg;yUlési vitája alkalmával elsőnek ea  
g;yakorlati pedagógus: tieren.osir Ietvén orsssággyUlési kópvioeló, ta-  

nitókipski inta3zeti igazgató vetette tel - többek  között - as gaz- 
/ 

 

1 d1e4g1 iskola ügyinek as o.resAg terült:tvesstenégei ktivetkeztiben na- 
/ 	 ~~~—~~--\_-~--- - 

(  con is problemetikus voltait. /0ra34Am/iiléei l:asplfS 1920-22. 1174.,  

ltegsillaDitötta, hogy a malt bünöeen kt3nnyelAii iskolapolitikája ktS-  

vetkestiDea Ilaip;Arorsaágon, ahol as öelsslakoaaág 70 9L-a őstermeld,  
, 

a hs[boru előtt /1913/ öoszesen 84 bnailló gasdseaigi nipiskola rsE1-  

ködött a mesógazdasEtgi esakoktataio korszerüvi tcetele drdekében  

iriniaaAlisan ssüksdges 8-900 ga3sdaeágl nópiaskola helyett. Eseket tul-  

nyomd többségben a neusetisági vidékeken sillitotta.k fel,  elhe,nya3-  

,, golva a rsin.xagyar terileteket. ,A területveszteség következtében  
--  

`  esek elveasrtek, As  igy assn ország terűletén jelenleg ntiktfdő népis-  

koláissak oeup![n 5.15 1(...a mellett ssekködik ga►sdasaSgl iema4tló iskola.  

A többi dltaslánoa jellegtt ismétlő iskola, melyek semmivel sem segi-  

tik e16 as  egyre inkább assükeéges intensiv mesegazdasági fejlődést.  

SseSrt javasolja,'  boa  áldozatok árein is 4pitse ki a kormalnysa3t a  

korssceertl wess6gazdaasaSgi es,as:koktatdet töse , mE►.retekben is biztoasitd  

.gazdasági iasmétlQ lekolék roeságoe haSldsatát.  

Helyesen követeli, hogy az 1920.  Ari XXXYI.to. /löldretoin to/  

alapján halediktala3nul bistositani kell a gazdasági népiskoll4k esai-  

sssira  a gyakorid területet.  

A sesógeisdaséigi népoktatdsrbl e:361ó ttfrviriy aueghosatrslAt sürgeti,  

a,elynek alapjd4ul Apponyi ,Alburt vallás 6s ktizoktatdsiigyi mt.eiaszter-

nek  1908-ban benyujtott Au u szakbleotteaSgok Altai réaasletesen ki - 

dolgosott gaudssslígi népoktatási tőrvény jav :. elatát ajánlja.  
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A gyakorló pedagdgus ieseserti segéllapi tdadt esögesi le a nagy esdru  i 

kolai aulaestdsok elleni kfisdelew kirdc5sébent "Ha as iskola olyat  

ayu3t, amit as dlet kiván, *suit as életben realisálni lehet, akkor  

van növenddk is de  n xor 4s iskola tányleg hasenos munkát végez".-  

3sdohenyi Viktor  21 képvieelbtdreéval egyUtt 1921.aóroius 254n  

intttvdnyt ter3 esst as oresdgAyUlde eló a gasdaeógi ieedtló iekollk  

. t4rgyg ban,  melyben  j  avasol3 ss Mfoaój  a  ki a nemse tgyti].d  s, si e se rint etir•  

gőé. tel3tlatnsk tartjat  hogy a  földreform vdgreha3tdadval kaposolRtlsen  

a földbirtok okeserti d s jövedelsesó kihaestutláedbos estikedgee ilImero-  

tek népesertieltdedről megfelelő gondoskodde tőrtltnjdk. 8afikeégse n  

gesdasági ndpoktatAsmak külrin törvdny utján akként való esabályosáea,  

hogy a falvak as elemi nópiskola folytátdeakónt kellően felszerelt  

gasdasdgi fekolAkhos 3usseenak. A iölctmüoee ielrold ,k as s.lapoeabb kisw  

gandakikipsds c4l3aira aitazervesenddk". / Msmsetgyüliei Iromainyok  

1920-22.  8.k. /  

iavaehatáne.k irsdokold ed ban rlieutat4 a gasdaedgi i emi tl8 i ekolai  

tanfolyamok mostani ®UköAdee nor.  vált be. 8serinte eldengedlt -etetlenül  

ssUkedges a  gasdaeégi ismdtld iskolák uj jdesPrveséee. A gesdasdgi kti-  

sdpiskola eserva,sdedt nem ajdnl3a, sorts  *lOdegeniti a falusi tia-  

talsdsot a 'UldtlSly. 	Usdpatk4nt s►jdnl3a a 4-oestrslyoe kiegandn  

i skrilR  t, melynek w, lelS de sdsodik dvd t a tenlc43 telee koru tnnesló 13-14  

dyes  korban as  tiná116 gazdaedgi nipiekoldbam vO4gesAé el, a harmadik  

do negyedik  ‚vet pedig önkint, an u. n.  kisga,sdai ako ld  ban. 1  tat..  

si id4 oktdbrr 156461 Junius  15.4g  tartans, a többi időt  a fiatalok  
.. 	~ 

es  otthoni ggasdrasdgDan táltendit. Bserinte 10 nee esekadna el a föld-

saves'  if jusdg a földtől. As (tithes as lokolatipushos esttkeigee s kaak-►  

tanitdkat a taní t6képs6be8 kdpessdlc itl. /IÜr 1921.ivf. 21. es. 5.p.,/  

A javealat as akkori helyzethes alka].  -askodva valóban eegitsdget  
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6  s edsreléipőst jelentett volna a koreserti geadmssígi oktatás megterem-  

t6M telt. As opportunista xagyatddi Saab(' IetvEtn, as akkori földmti-  e  

vesiigyi miniszter Altai ftildioeértetett ugyan, de Vans 66saet  

ős kösoktatdstigyi eíniester jgve.elatdra térgyaldea elnapoltatott,  
rest séwtrinte ez a dolgok elsietiee lett volna. Igééretet tett ugyan  

egy  átfogd törvéény js►nela2 kidolgosdsdre a gasaae+tgi esekoktatáera vo- 

ne tkostlag, ezt azonbaa sohasem váltotta be. A nagybirtokos eőryhóz  

világi politik't vállaló kipvieeló je egész minisztersége alatt Bibe—

ran vigytrott arra, hogy egy?uáséaak érdekei egy jottányi csorbulást  
ne esenved jenelk. A .  gasdaségi esokoktntde korezer(i kite jlesstéése pe-

tig . •gyréest ujabb terheket rakott volna a fénytisóen 416, vaPyóndt  

gyarapit6 egyházra,. mely as ön,=zessugorndott orezg iekoliinak  tul-  

nyomd többségit kenőben tartotta. Ydsréest növelte volna a paraszt- 

eeig földéóhnégét, art viszont ujabb ée iadikálieabb földreform megvra-  

lcisitdaát tette vane eeitknégeaeseé, ami pedig alapvetően sirtette  vo1- 

na as egyhdz érdekeit. Ezért étn még sok Aids  ok miatt  nem valósalt  

stag S41ohenyi Viktor jevanlata, amely n.aglnxl  .  is aktuálisen a kis-

gazda iekol6k sZe.~rvelőatit, felállitőeAt odlosta.  

grdeteben ébe jellemzően mutat rd Magyar  .1CAsméér löldbiztokos,orr-  
..  

.  ssdggyui2fei képviselt a helyi hatcSedgoknak a gasdasrigi továhbkipsó  

/iss+6 tld/ ne# pliikoldk sser i►saí sét ssabotéld tevókenységére.  lP~►ilt 

oresdggyiiidai felszdleldsőbea elmondta, hogy birtokából a gasdaedgi  

zaőpiekol¢ felállWoEira 3 kh töldet rdoiadnyosot+t, miután  .  a közeéai  

batósdg a gasdaségi isatld iskola feltillitasénak elaaraddedt raid.  

hiánnyal indokolta. As /skein  fel  in ripült. A bené4pesitde : gtáuii lá..  

to,gatdsa alkal.rnéval érdekliW mire, ho  -y  at van a gazdasági iskola  

céljaira adományozott 2 kh gyakorldtertílet haevnositxisával, a tani-

tó felr►ilágoeitotta, hogy ast a kőseógi hatdedg drendába adta, és  
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abb61, fedezi  a tanit61 fisetist. /Ursl.áegyulési  Napló  1920-22.  

lla.tt./  

Helyesen javasolja a jdhiesemfi oresaggralési képviselő, hogy a   

magyar tanya hósi kEizdelmet folytató lakoeságdnak a kösoktatáetip -  

terin tennrí116 ezomoru helyzetinek javitAes 6rdek4 ben tel kell  as'.  

arolni a rosszul 4rtelrF,esett is• még rosesabbul arUkődó  egyházi ós k0fe--  

ségi autonómiát. Ime, ha nagy kerEildkkel is, de ujra ás u jra vissser'  

tir a magyar ki3soktitdetig,y  égető k4rdé®es az iekolák  áll~osit~,i„a~, 

Ennek saegvalósitc4sR vágya volt már as 1848-as forradalmi baloldal-  

risk, a esdsadtordul6 radikális ellensékénok, a valóra váltotta a di-  

eeő emlékti Magyar Tandosköstársaság 1919-ben, 1948-ban pedig a Kom-  
,  

rnuraistu Pdrt vea, tésévef .a magyar nép véglegesen pontot tett as is-  

kolák á].lanoeitáiedval egy évssásadig husód6 vita végére.  

Sokat .  foglalkosik a 20--aa években a  Gazdasági xépiskola OAR  

lap cikkeiben as isiaétl6 iskola elaaradottsdgftal. A cikkek beseóool-  

na►.k arról, ho6y as  analfabéták nagy Waage  akadályozza as' isarétlő is-  

koldk- I-III. oaztály tervs$erü mtiktidf 4 sét. A  tankötelesek egyréeét  

u.n. előkészitti osztályokban tanitjáik nog az irás-o1vasI®ru, ennek  

alapján az I. illetve II-IIl.oesttilyokban folytathatják tanulmínysi-  

ltat. / M. 1922.ivt. 1-2.sa. 42.p. /  

Ieeítelten foglalkosik as orozággyulés n,gasdaeéigi ismétlő isko-

láik ügyével, és  a nekékségek lektizdf4 ee , as elm4le ti  és gyakorlati  

oktatás sikere érdekében javaslat hangzik  el,  hogy as eldéleti,kbs-  

ísraereti tárgyakat as ismétlő iskolai tanulók november, deoember, jil-  

nuár, február és esetleg márciusban tahuljék. As iskolai 6v többi hó-

napjainak tanitQ►ei idejét a gyakOrlati oktatásra forditsák.  tivána-  

toenak tartja, hod a gyakorlati oktatás céljairs a  földreform eorán  

juttassanak í.öldet az iskoláknak, esentelül b1stoaitea a korradnyzat  
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s koreserii smzógazdaségi ssakoktatts tée!gyi 6s ezemd3,yi feltdteleit. 
lg®n haHSnos is  gyakorlati javaslat hangzik el as iskolai aulneztAnok 

igasoléeával kap4solM.tbeu. 4Es a javaslat az fskolessdkkel szemben 

feggóhelyzethen ldvQ t.euitd védelmét o4l4sta. A javaslat eserint a 

tenitd osak kimutatni legyen köteles a aulaeatdsokat, de asok igaao- 

lásn tartozzék a  helyi ibkolassikre. /Orszéggpülési •apld .1920-22. 

218.tilés / to neahiéba hangzanak  Al a javaslatok, ,tettekre ns$tön- 

silc a`közép ís feled tanagyi vezetést. 

1923-ban a giptanitók Lapja 12-13. széna statiestikdt rösill,mely 

szerint aar 47 öná116 gnsdaséigi nbpiekole müködik 15•-eser tanulóval. 

Nils statisztika mdatel szerint as orezdg népi,skollEi mellett szerve-

sett általdnos de gazdastf►gi továbbképsd /ismétld/ iskolák ssisa év- 

rd2-dvre emelkedik. 

ÁltalAnos 	gasdaeégi 
továbbkd psó iskola 

Összesen 

1920-21. 3493 671 4.164 

1921-22. 4202 868 .5,070 

1922-23. 4217 891 5.108 

1923-24. 4 472 923 5.395 

1924-25. 4535 959  5.494 

/ NL 1929.dvf.9-10. ss. 5.p./ 

, 40;731/1922.ez. sl.att YKO rendelet  jelent meg a kinobb fokosatu 
, 	 ( 

gazdaeA:,;i népiskolai tanitdk óradi jányk felemeldeérdl. 8s terméesete- 

sen erős ögr.tönzó hatt4esal volt a tovRnbkt ►pa6 iamdtl6  Iskolák tejlód4- 

wire. Net/. 1 6r44rt dvi 400 K a tissteletdi ja n ozaktonit6knak. A tan-

folyamot vdgsett tonitók ugyanakkor évi 300 kotona tiszteletdi jat knp. 
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nak a  szaktárgyak 6rdszéménak megfelelő tisesegben, amely azonban  

cask részben volt a nyugd.l jba beesímithatő. 

1925-ben as 5. 311/1925. YI I. ass. YKIá rendelet ujőleg rendezi On  
~ 	 . 

aranykoronában rUgmiti a gaadaeáigi tovAbbképsd /ieaátla/ iskolő .k-  

ban. .  tanitd nevelők fissetdsót, mely szerint a etcakttsnitó heti egy f-  

ráért évi 40 ier,á, a tanfolyamot végzett tanitdk ug• anezdrt dTi  

30 ardC dradi jst azdmithpetnak fel, a szaktd.rgyak árns$ásndnak ssegt'g-  

leltieR.. Ugyanebben a rendeletsen a miniszter Szorgalmazza, g r6geb-  

bi törvényekre hivatkozva, a ktil:Sn ga$daeéigi esaktanittSk tSnállcS nép-

iskola, illetve gasdasdgi  ismétlő ' iskola feléillitdedt és z lvartela.n  

müktSdé,sének biztoeítéitsét. Ugyanakkor a gyakorló tablet bizto3it<ieé . t  

as 1923.évi 122.048/04saimu rendeletre való hivatkozéissal elrende- 

11.  

Histositja a miniszter a kbteJ;esó fil®oktatdéok megrendezését  

az t3nd116 gaxdeeéigi népiskolákban és a gazdaeági iascadtlb i®kol+élcban  . 

é,ll  s előadée keretében, a téli 1rSáesalcban kell levetiteni ezt n  t.r-  

nuláknak. A filmeknek a esssakoktatés eredm6nyeesF;gé t kell előmozdi-

tani. /UM 28.657/1925.ss.r. /  

Kindest ast mutatja, hogy as issétló iskolai oktat4entak és neve-  

lés.nek. egyre jelentősebb  szerepet esdntek a nép nagy tftegei kdztftt  

a 4^agyar tenügy vezetői,  igy  as i®métlő iekold.k a nehésadgek ellen4-  

re es4pen te  jllidtek.  

Snervisset de a tantervi ~~anyag tekintetében nem táttéat alapvető  

vdltosd• son as általdnos, eem a gssd-aeégi tovdctképsd dltaldaoe  ie-  

koldkbsa,  sőt az öa116 gaztla®dgi ndpiskblék tekintetében sem.  

Az 1925. évi népiskolai tanterv sem hoz ujPat as ieaétlá iskoldk  

vonatkozásában, csupán igéretet tees as uj  helyzetnek megfelelő tan-  

terv alkéei$itdsérep ".As 1921. évi XXX.to végrehajtása a.leepjén snnyi. 
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ra megjavult as iekolei lAtogatde, hogy a régi inmátld iekoldk meet .  

mdr  velőben tovAbiekApsó iskoltlkkA 8laikithwtók, ezért ennek  tenter—

vét  i s elké e ai tenddnek tartottam. nttnd ifogva me g bi stun  at  Orseágoe  . 

fiaoktatdsi Tatuiacsoi, 8ogy a nipíekolcik szádadra a neveieéetutlomAny 

fejlődésére ie a bedllt rtAhtost[eokra  velő tekintettel - as  ajitá-- 

sor szerves bekapdaoláedval áe figyelemmel a tovAbbképső i#kolík je-

lentős leleeTatárad, két?vitae fl 4 nl4Pistkola és a tovAbbkápsd iskolz 

tantervit As  tantervi utasitdeát" - irja többek között 1923aéju8 

14-e11n E1:eMbes ►lerberg /tun'  7allás- do  közoktatdeü6yi miniszter as 1925. 

évi  népiskolai tanterv . elé irt eldésavdban. 	 . 

AS  igérst bevAltAedra azonban m4g eokA kellett várni a tovább- 

káps+ó /iertétló/ iekolának. 1936-ban,  9 évvel később jelenik meg 

a toveEbbképsd /ieaétló/ n#piekola tanterve bs_ tantervi utamitá.ea. 

No a 1ény mindennél viidgosebban fejezi ki, mennyire volt fontos a . 

dolgozd nép szellemi felemelése az oegtályuralmdt göroe3öeea féltő 

Horthy-faaissta reseaieenek.  

A eadmaserd tények azonban azt mutat jA1t, hogy mind as áltaiA- 

rtos, mind a gaadasAgi taveíbbképrd iskold►k esémat a 20--a® éveakben.  ,  e- 

melked0 tendenoiét mutatotlF. Háboru előtti virA.igsésdt rxzorxbein a 

megváltozott viszonyok kötött sohaaea érte el. ösxémaserü növekedi- 

slit sum  követte be1s6, tartalmi gasdagodd.e. :3serve;iee meelhanikaeran 

folyt le as 19284, #labeleberg Altal kereestülerdasakolt 6-Evfo- 

1yamu nőpiskotee kispitésével kapoeol'atbeat, igen tudatosan ezAmszPrii 

adatokra törekvő  leéroleseaemesQ ake1e3 igaz inditáoka nem a miAdgéf;i 

eredmények el4r4ee Volt,  hanem a eat#r;ezearEf emplkedéenel -sovinisz-

ta oilsatt®l - as cttddáileemokkal ssembeni kulturfmlény bisonyitei- 

sa. 
♦ eZdmaserrü fejlddis képeit 1928-ig  as Asztalon Jasse! ditaa. 
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ifsesetllitott etatiestikai  adatok rsutatjdk seg.  / ML 1929.4ivf.9-10.  

ss. 5.p. / Esekt,►Ql'a  statisztikai Adatokból vil4gosan kitenik,  

hogy as általános ssáasserli eselicedésea beliil a gazdaság tovdbbk4p-  

só istcoldk százalékos ar6nyu ntfvekedise a nagyobb, ami a gasdasági  

tovibbkípá iskolák nagyobb életrevalóságát bisonyitja, a tiestAn  

formate jeilegK dltal nos továbbképz6 /iem4t16/ iskolai tsnfolyr+.s  

r,okkal ese t ben. Pedig ezeket a garasoskodó egyhási de  közeépl ható-  

sggok költeégkimilée miatt elónyben réssesitették.  

'a a.tát? v Ált. 	Gazd.-i 
továbbkípz6 

 

• összesen l.eielkedés Cetfilc,<em69 

i1  t. 	tiasd .  

összesen  

1913-14. 4170 1132 6302 - , 	-  

1920-21. 3493 671 4164 - 16,3  - 40, 7 - 21,5  

1921-22. 4202  868 5070 + 20,3  + 29, 4 " 	21,7'  

1922-23. 4217  891 5108 , 
 

+ 	0,4 * 	2,6  + 	0,8 

1923-424. 4472 923 5395 + 	6,0  + 	3,6  + 	5,6  

1924-25. 4535 959 5494 + 	1,4  + 	3,9 + 	1,8  

1925-26. 4529 1043 5572 - 	0,1 + 	8,7 + 	1,4  

1926-27. 4457 1182 5f:89 - 	1,6 + 13,2  \+ 	1,2  

1927-28-ban  stir 1497 a g4sdasági továbbkipsó, iskolák swims.  

A, fóiAE„oebsn  _  1927-bsn 	37 gasdasűgi tovibbképső iskola mQkődik,  

az alábbi szii¢osittíz3ealt 3 sasóga6dasfígi jellegű tovdbbkipsó isk.  

3 ipari jellegű 	"  

16 hdztartáei jellegi,i 	"  

9 glzdasAgi 6 e  hiietartési 	• 	• 
 

4 hcisiipari jellegü 	• 	• 
 

As 1923-24. tandvben a továhbképsó /i®-aátld/ iskolák swims már  

meghaladta  as ieruitle ieko].6..k hAboru előtt a mai terűleteA fennál-  

lot; psdad!.  
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Törvdnyaaymislat s nyo7.92 still oa3 	1 	a vele a oaao la  tos  

k, 6l~„~►~OljIMEu_toyÁbbkípső /iesdtl¢i iskoláról,  

1028-ben Horthy Itik16s kormtnxsd magáhos iiretts Llebelsberg  

Háand vs2,lÁs■- is, kösoktatástigyi miniastF:rt ds felkdrte, ho er Höt-  

vne Jdsset  nagy  nevd t viselő  nápoktatdsi alaptörYfnytfAk - as  

1868.ivi 81351I=34. - ssentesittsének 60. ávforctutlá ja fvdóe>d  ter-

Jamison  törvényjavaslatot as orasatggyülde elf a nfpolítatíis fe jleAs:-  

tia drdeké bea.  

Ylekelsberg ssdleslátdlcőrti, odltudatos, osstslykorltitais osalc  

ittekinterti, de ippen osztdlyhelys•.ete, neonaoibnalieta- elvei ktN ►eto-  

kaaitíben aitldpai  csak  n gasdasrdgi is  kulturális fe jlődds frdekebes  

hajlandó  kulturpolitikuaa volt. Llebelsberg idealista tttrsac3alom-  

. eseaaldle tibdl fakadt as a aeeggyőslfdds, hogy a ndpttlsegek ltulttxr€t i  í as 
 . 	 ,  

asinio>7,aldnaak omeldsivel 6egoldddnassk a gasdasRgi de társadalmi prob-  

lim[!t.   

	

Tmd ta, bsidy a fe jlódd  s  utján 	vagy a aaegsessisUld soei  

egienlő, vagy lehetetlen. Hzdrt hajszoltai kereostül 1922-től 1927-  

ig  . as 1868.0i 7t:XXYIII. to k-tivetelte hAtosata4.ly ►os nápiskols ®egva-  

lósitAsát. Ast ma  atr törtlsnelmi tényként  könyveltretjttk el, hogy  

e z  i  rá niu tbrekvd si bsn nemOgys:er telilta .magéit sees ben elvakul t  

neonaoionnlista elvbardtsiva3, as uralkadó osstaillr nasybiY! ►kot3 de  

ipari  tőkés  tag j aival.  Igy  pildinl as 1926.4vi VI I. to. li tralho zA-  

ea során, amikor osztálykor:ia[taAit Atlép,rs kimondja a tórvdny indok-  

laisaibaist as iskolaaállitiatra itótelesett "körset" irdE:kelte4gi  .  tag-  

lainak tehervsdllalásdvaal kapoeela.tbsnt •behet as is,, hogy a 'armlet  

teréilete  egybeesik  egy  nagyoirtok teriiletdr►el /esetleg annak  egy  

részével /, mAltdnyosnak tartom ugyainis; bogy as, akinek az orHni*  

tertiletéből tekintflyes Hose  van, a  .nemseti vagyon tekintélyes  



rdssdnek us*,  jelentékeny riszt vállaljon magára á kasltttrdlis  

b al." /Corpus Jurist 1926. 61.p. /  

A haroban kisAéletlen volt. Lonszervotiv .elvbarétait sea  kimdlte,  

akik főleg gesdasdgi okokra támaasskodvra ,tdmadták meg kesdettdl fog-

va Ilebeleberg törví>tyrjaeraslatót. 4 Basset'  UjsRg 1928.deoembar 2-i  

sspéadbamt fflebelsbNrg otkk*t • ir. *Ube*  msgeseli  ti, boo  egyik "erősen"  

konservativ barátja .  felvetette ast a kdrddsts "Bea  fogjuk-e a ar,  

fokozottabb kisMiveléedvel migflrágitani H napa+sdeot, e réven ism  fog-  

jak-e a  magyar nagybirtok jaYedelmssósigit aiginkAbb osökkeatsai? "  

B k.orldtolt ds vele jdii reakeiós. kérddere a világosan 1dt6  .eatellek-  

tblel válaiz+át hcltas ski  tudja, hogy a te jl8dée f*lt:l.rtóshastatlara! A  

töeegmtivelteég ssintjd>aek melds,  eleóredd4l gaaadaségi érdekf Ma ágas-

kodunk ellene,  az  less a sorsunk, t.e.gy mint a vasutak behozatalakor  

asd a szereticsdtlené, aki a mozdony  eld 4liva akarta a vonatot felt+i .r-  

tóstatni. 	ha Si  tehát ndpeiivelőtlésUnket ugy vassatjük, hogy a mur-  

kaerejiiket olcsón odaadó, drtelsetle>ta tömegekkel állunk majd ott,ami-  

kor értelmes aaunkdeokra volna estikrig, akkor a gasdssdgi versenyben  

a kerekek old kertilünk. Olcsóbb marad a munkabir, de aaadg as>á  a keys-

sat esse  lehet megadni, snort a kifejlődő technikai, kémiai terstieidasz  

addok mellett as  értelmetlen *mbar semmire sea less hassasálbafió, -+p-  

jeste be oko a, vild,gos -gasdasdgi essaaeefaxttatdedt.  

További okfejtése sordn azonban rövidesen elótünik a neonaoiona-  

lista, a gasdasad;i fe jlóetdst igenlő de helyesen ltitó, de  a tdreada.l-  

al  fejlődést  minden  sszktSssel eegakadd.lyosni akaró irulturpolitikuo, a-  

sikor bevallja, hogy n n,yoloosstűyos nipiekol,dra e2sásorbeoe asirt vnr  

ssttksdg, mert egyrdezt a 12-ives korig kiterjedő tanköteles kor Után  

a ssooiáldetolzréoia if jumaankás mozgalma  "diosdretes ö,gyessdd*1 gyy s;  

mau : kdegierzekek vüilg,nizetát kialakitotta marxista sze* ~ leobeA", sods- 
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Hest  .  a nyolooesttlyo•  népiskolai tannitt)teiese ttsct,ggel 2 .  évet  nyer  

a renal*,  sert - vallja be, desintént "ttsktink a tissnkit te  tüez3- 
bdro -aivse meraek fejlettebb irteloeieégM4re van  •stikedgMaic„ hog,~r  

ugy vall.ánerktilcai, mint neaseti  irányban vildgn#setft nntudatonan  

ki alaki thassuk. . . bte  t  tente te  a volna lekésni arról a gyorsvonktrlSi,  

aseeljea  ,  nttrúpa messezetel robognak előre esy ma  még beláthettatlati  

fejlődés hiisetetl.en távls•atFli. tole  - fejezi be  cikkét K2.efeleberg . 

gand, blagyaroirsssig vallá• de közohtatásUgyi ssinieseteare 1928-brrn.  

)em érte meg, de al  sdr tudjuk ;  hogy  resnkaiós elvbarátai, a r„a-

sprar nagybirtok is  nagytőke urai meg tudták aka,datiyosni  -önsr~ 

•stiklát6körü•iabál - a  gazdasági szempontból kiváló törvényjavas-

latnak törvényerőre emelkedésit. Ugyanakkor barbár íasitreta módon  

ö dós#ik 

 

az illegalitásba kóinyra,exU14 kommupi  eta  p rtot, hihertet+-  

lea neehéntedgee.k elé dlli totteik a k+ommuniita 	mozgalmat;  fe 
sssagakarlglyosták abban,  boa  a. miniszter Altai in  elismert eikere-  

ket a marxisste. világnézet elterjesztése terén  az  e.péesc magyar  if-  

jiaság kzirib®nt valóra vált•a. 	 . 

Tőrrénxy javRelsata .osek 1940-ben, as 1940.RX. to-bean  nyert  cF;A-  

esent torz forastt - adman  sálíntt minissterege alatt -* r^elyiaen  

nolg
. 
 siytasult sem  teláln,i amSek a gaiw3asási-  ssenpontből koreze q,  

nip *sales  ré tege3irneek valóban irtikee; as életben felhasználható  

isseereteket ntyujtó iekolaeeaervesetnek, mely a ndpiekola, de ktilö-  

taóeen a gazdasági továbbképző /i,emótld/ lekolék tekintetében .  ha-

ladást jelentett volna. 	 . 



Hest a nyoloosstá3yos népiskolai taakótelesstts4g,gel f ° iYet Ayer  

a resells, mert - vall ja be arsistténs 'httsk{bnk a tlaetcit aa tiseMn-  

hireedven t"..ler:r,ek  fejlettebb érteLíiedgdre van sstikeigOnk, hogy  

agy valLLserkKloai, mint nemseti irtnyban világnésetét dntudatonan  

ki alaki thsseuk.. . Rettenetes ♦olna leki eeti aria a gy orevon atr61,  
amelyen Zrrápa nesasetei robognak eldre egy ma még belitfi,afiat3an  

te j.ládis hihetetlen tdrlatai felí' 
	 tejesi be etkkit filebel4berg  

=eaAá, 1tsgyaroresLg rallde és °  kasoktatieligyi oihisstere 1928-ban.  

Seat  ,érte meo;,  Is at stir tudjuk. bogy reakoic3s elvbariteds : a ma—  

Oar s>wsteabirtok ée natgytgke urai meg tudtdk akadilyoaat *sbast,  

ealtacldtdktirEtsiaből - a gesdaaigi ssesapontb6l kivild t8re4nyjarrae-  

latas#c . ttSrrézsyerdre emelkedésit. Ugyanakkor barbiar fastsata  

ti,l.destik as il2egali, ttisba kényeserfll:d kommunista g rtot, hiha tet-  

lin nehéseégek elé fllitottéit a  kommunista itjued ►gi no. aoagalstst. i,  

sse,gakadélyostdk abbes s  hoc,  a minisster si.ltsíl is reliem+errt sikers-  

ket •;aazi sta ail sígnáset elterjeszté se  terén as egésm magyar if- .  

firsig knriben rralóra  v~lt~aa. 

4lsrxény jaraslets cask 1940-ben, RJR  1940•ZX•te-ben nyert llpí..  

ísen tors !'orrét - adman 	•seiniez.tere6ge alatt -, melyben  

sig nyomit see tale tini  annak a sajsdaedgl  aseitgentbd1 kt3 f `.' 5e rtl,, . a  

nép  smiles ri tes+eiaslc ral.Eibeto értitts*, as életben fe 1h n ,, tJ.nilhatta  

ierssretflret nyojtó iskelassierresetaek, mely a n3piskala, 8e k,1115-  

sawn at gs4sdssigi toesibbkép>rd /iesitl6/ isla~lik tekintet ben  ha.- 
- 	 - 

ledást jelesített  volna.  

i r{ 	 - 



.., 

Klebeleberg 4928-benn  bent 	rv n 	saletRtt a 	áh d 

iskol ~ixr v0 atkos6 fontosabb  rsndetlkusieel  , 

Bert/1y ntasi tására a sípiskola fejlesstísé t oilsd törvdny javaalr‘  

tot klebeleberg slkiesitette, as orsstggytilis eliterjeeststte, flea  

bekavetkeaett gatsdasl gi világvilsí ►s ki7etkestiben nem gertilt tdrgyr- 
,- -~ 

3daqr.a. tlebelsbur` msgvilt a kultaost#soátdl, 1931-ben a lietblea  
kormány megbukott. Mask as eserin,ysit is Zlebelsberg 1932-ben bekS--  

vetkssett h,aláls sajnélateses aeaakadi.lyosta a gondosan kiaunkat  

is gasda,st;gi suapontbQi ► korsserti ttfrv`ny jetvaalat törvényerdso emel-  

kadisi t. 1 nyoloosstályos nipi akola stegvali4silivit is as arra 40116  

k4t 4vtol,yateu, a gyakorlati iletre fölkd-sitQ .tovdbbKápad iakolát  
ez a türvinr, ha fokozatosan li, de segvaldsitotta volna. Ha*daa  
mésie  .ireshet6 volt a magyar iskolaUgy terfiletiri a követkes6 idők-

ben. As él,talAnos isaitló iskolik gmadasiai tetrébbképsA iekolikki  

teilódéarét elóssgitette. As alább közölt, is a továbbkipsf iskoiiCk-  

ra vor►atkoxó fontosabb paragrafatsok ssövagibál vilAgosam ki(ttinik,  
hegyes  bistositotta volna a föidsitves lakossig 14-16 ív kösőtti  

mintegy 500-600.000wes tömeget jelentd riatalsiaénak korsaesti leas-

retekkel va16 oktatdsít, jövendő ilettiivatisira való gyakorlati f+IRI-  

i ssi  td •i t.  

1,s  

A aindseaeapi mipiikolai teatkötelFSettetíg 6-14-éves korig, a to ►ábbo■  
kips6 iskolai `ankiftelesattsig pedig 14-46-dree korig  ter led.  

lanok ,as,z.telsliesi a hipiskolm . nyolooestilya, sut kétives tovibbkip • 
só iskola követi. 	. 

3. 4  
Anyolcosatilyu Aipíekolára 40116 kétives tovdbbkEpzó iskola telauier-  

ta as, hogy  : 	donna  ~   ;~  ~  .  .  kol 	1  .  ~  neveli  .  i  ' 	Ami  
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ildr ~ u. . 	 ~•  it 	_  • 	=rla 	4  

vt 	acyrek de 	i 	b,~,,,n érttikeei.thetd  i,ipere#gkkel  

41Ltfases4Avkkel kieSaisitae. 	A tovlibbkdpsá iekolünIk tantervi s-  

nyapit. óressásnait,az iparos i s  tcereskedQtanono iekoldhos való  viszo-

nyit is e: szorgalmi időnek as 4v iolyasdm val6 eloestáesit aieatir.  

valláe~- is kösoktatdsügyi aairsiesater rendeieeti utoA esab+tliossza.  

4.5  

A avságazdesdgi szdpeseaigd kösseégekben , jvárosok%Anr a 8,¢-ban sag..  

[llapitott sorrend sserint ása4116 ;assdasdgi ndpiskolAt kell  sillita-  

Ai. 	 v. 	 . 

Abban a sttizsrágbeat fvá_roerban/, melyben ilye n  geiasclnRági  seipiekola sth 

fenn, a mindennapi  ,népiskola tel,aótagoseteSneak taxiuldi .  a mesógeBdas0 - 

gí ism  eteket is gyakorlatokat a gastiasdgi *pisfco :tsíbe3n tanul  jAk.  

6.4  

A  6.5..ban ,ugy rc-ndelkesik, fioa a it3rvisxy e3atelmt4ben e8üke4gese4 ♦á.  

'144 Bazi2.ld  gaz  sect  gi nipi ekolsi 6 pi  tke st4 saknek , el ső ,  f  elerieae reld rük-  

nek, a ssaiikeiégee tan4ssemdZJsetnek illetményei as dlleae.is.inaetArt  

terhelik,  ; 

trlket,  " a  gyakorló te Alds te t,  fa.i tb ey t, ví I dgi tist, tak. rsri tdet, il-

letve a<nak ttnitsR4geit as egyisássí vagy ltósiMtgi isltohetenntsErtdk : ikö-  
~ 

telesek bistositeni. 	 . 

-  Dgir ane b ben a p aragratcted bas me genged i- emit aMagyar  Tsizd e skd z tir-  
easAg . ga+a .ko rleti iseserFisiggel nlaiprnet6arc el.  rerndelt . -, bogy olyam  

ktis;erdgeicben, ahol több iekolateant,ertó van, as ösasaee tahketel#kek  

0 a>!4aevafthetdk agy ttSvdbbtc4psrd iskolsf ban a .asslSg;endaetg3. vegy i p.ari  

. iesirresreteke k! ssa►6ggex tanf.tdedra.  

8.$  

As őnálld gasdaedgi ndpiekolAk iokosatoean állitienddk fell   
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1. 1930. esepteeabr:rtól 1935. norembsréig abban a oeed- 

gasdasági nipeeeigli  köusigben /vrírosban/, ahol 6 d 

sugara körön beli:l 260-ndl több továbbképző niFielro- 

, 

leii teaköteles van. 

2. 1935. esepteaber 1-től 1940: eseptember 1-ig abban  a  

aeaógaatlaedgi népesaágü községben /trdroeban/, ahol 

as  4ril.itett kört* 	legalább 180  továbbképző nép- 

iskolai tankötslee van: 

3. 1940. eaepte+eber 1-től 194,. esepEéabsr 1-ig abban a  

aeadgasa!®eáq,i népesaégít községben /vdrosban/. . ahol 

az +ealitett körön beltil legalább 120  továbbképző exip— 

iskoldi tanköteles van.  .  
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A..VA~,b,.b ,káp1ó i•ko lák hd  y se te  a_30- évekbe n , 

A továbbképző iskolák nevükben de főleg tartalsskban jelentet-

tek !e jlddíet as 1868-as alaptörvény alatt .1,dtrehoaott lmndt16 i e-  

kolákkal' ezemben. is a fejlődés a hivatalos aadhsa ~►.néls ,tben is ki-  

tejosQdiks  . 

1. As 1868.évi XxAqIIl.to máA as leek4tíő fekoldkról it. . 

As 1877-i tanttsh►  .  ssirttán as isaátló iskola elnevesáa t  

hassn.dlja•  

As 1905-ös Tanterv és Utadtis ag►enosak az iem6tld  

kola kilbjesdeeil 41.  

Cél: 4 mindennapos i 1 	rsett 	eretek 	tláee 	e - 

sl1it49e*  

2. As 1921.Avi nut(' mar tor<ábbkdipetS .iskoldikt ►ak hevesi,  

de másodsorban `aáró jelben,/ *i®má tle iskolEkrdl az61.  

0413 a z#ndennaoos isk0,041n 4sersett  is~~eretek ises##.,~ree ~_is, ~~  

'3.  Az 1928.4r1 törványjavaelat a tovdboképs' iskola 3rifc,-  

jesdst használja kisárólagosen de  elvi elgo3ndolésai.n-  

lap jdn  '  helye  sea.  

minds,'  .  i ná s 1 	ulmé 1 is nevel e eredaá 14 me  

JEWASAIIMs kibdvits• 
.

~! 45 sYekorlati 4.1etpdlIákoa nez8gasdn- 

i 	e s e s olirán b 	ke aithettS 	 Pretek- 

kel ós e,  

A tqvábbké2a6  iskoka 	elnerroséat annak ellenire,  =nogy t1ebele-  
berg javaslatiból nem  lett tőrvány, ftrrette a pedagógiai irodalom  

és glrakorlat. ?öles a gsadasdgi irdnya ismétlő iekoletk területék  

hassná►ltdk •siAte kisárdl.agosan a gasddeági tovébbkdpzd iskola el-  

nevesóst, de 1936-ham, as s[].twlánoe i emé tló iskolák róaadre mesgje- 
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lout  ?eatery  is 1/tat/Attie  Adr hivateloesd teszi a tovébbkipsó iskola  . 

elnensést, sert a mér 1925-ben beigdrt tantervs Tanterc 4s Utaitds  

as dltaldhoe továbbkipő népiskola szr4mára jelenik mess  . 

As 1928-ban  elkíaziilt Llebelaberg féle törvényjavaslat *. to1-  

i asierve, hogy a lakoesdg tulnyoakS többsége /10 34 / tdld jd  t elavult  •  

atmdsserekkal mitvelő kisparruazt, illetve teljesen tanulatlan *eel",  
{  
,.  

gazde:ettgi eseléd, - a gasdaeé.gí vilég`reraenyben veld  helytálIés  

érdekiben fokosai kívánta a >tesdgasdasAgi széles néptömegek  emotes'  

telkigzaltee#gót. Ssért a törvényjavaslat 4.5-ébaa as öndlld gasdasé^• •  
gi népiskolák teldil.itdeAt rendeli el. A 8.$-4ftn - tekintettel ,  as  .  

dlleiarhAstartds, a községek zeherbirására - pontosan meghatározza e.  

teldlli tde iltemé  t. %I..alebelsberg törvény jre*lat - 4. ,8 , 5 / Esek 

szerint 1940-ig seg,►sl  '  ect]. t volna a tulnyomó többségben s.e eógasdseé-  
gi lakossága 11agyaroremég tt9rvéttyeróvel azabdlyozott de  bixtoaitott  

Rlsáfoku mezőgazdasági ssakoktaitá ►oa. Snnek jelentősége  a kore3sertk  

sessgazdaeági aü,velés klalakulésa tekintetében telm6rhetetlerdll  

!memos  lett volna as egiss nép asémd•ra. Morn haszontalan doloa,ho,gY  

ha itt öaesehesonlitist tessilnk a mos.lSgasdaségi és az ipari szakok.  : 

tattle fejlődése között,  is  segá3lapitjuk, hogy az ipari tékdeo®ztéiy  
suilr  1884-ben törvényerővel biRtositotta as ipar fejlődésének elun-   

r.  
ge8hetetlea ftéltétslít, a szaksunkdsképzéet, illetve titénpótlést,As  

1884. svi XYTII. to-kel. Ugyanakkor a  magyar történelmi uralkodd- 

mely keiéban tartotta as oramAg téxyaóteriüetéziek többságit,  

as  •  Z.viléglutborn előtt és atá,Y egyaxAnt aegakadt4lyosta - a maga  e] -  

ve+tu],tap tined  osztélydrdekdbdl ;kit'olytSlag - a wesőgasdnedgi terne-  

lés korszerti esinvonalra emelését, emelése érdek4ben elerf.gedhetetler  

aledtoku memósartdasAgi saakmunkáflk8pa+ia tőrvényének megvaLdeuldadt,  

mely bistoaitotta volna a osa8$asdae4gi néptömegek áltl}•noe 4e  
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s ;.a►kaai mitveltsdaínek emelksdését.  

As urslicoddosetQly osaic bérerikor vloess4ronhaatd, időről-idóre-  sits-  
ledbetó ai»iesteri rendeletek létrejöttit eng'ldte wog,  sel.jek min•  

dig alkalmat adtak a garaeoskod4, : a n4p ítfogd éudek4i nos lAiisivegg,yr  

látni new  aRkar6 egyhdsi .410 kd$sigi iekola4tenntartdkYaak: a, rendslitmik  
ki játeae4sdra vaa ssabotdlására. tstsrt kthretkssett be a vildgssilWroa  
sa,lné:l s4lyoesbb k,stasstrdla a asgy/ar assőgssdasrA ►c terUleáetén. es: 	.  

1929.-30-as vildgv`ílság idején. La as egyre jobban fseisdlódd ft*{dl-  

kapitslista sagyaroresfg uralkodóosstil?a  a4g ebből  sine  tina3,t.t1M . 

belsberg \tt3rv4n.y javasiaataiból nee  Iett törrény a  igy as kledfok*  ts- 
scdg~►sdaségi ssakoktatist továbbra is a blsvaytalansQg jelleseste_. A  

gaacdasági tovAbbképsá iekol4k ai régi rendeletek ,alapján adikt3dtek  

tovébb, e as &saaid gazdasági n6Biskolák sokat igdrd intáseáaye sea  

i• jllSdbtt ki olyan alapvet6 ssá2esságben, hogy as egáes töldaUvoa ►  
l  ako sedg t  ia taa  j  ainaak :bi  s  tosi thatta value  akoi►eserü ae uóg+aad as4g1  
ismeretek elsajátitésit. Ahol asonlRan fcialeks3t, mégsservesdddtt  

egyndhliny lelkee, didosatot vélialó` tanitc3, tenigyi vezető 	őerese-  
fogAsábbl, ott eéldáeos ytatáaá♦ +ireE+e3tte, ée a atei, napig i.rt-4xrste-  

ti. N 1Qdu1 a ma stir  viláóhirü ezaty r; tizi áaisibaraok-k ltura eeLts-  
reaet6edask ssüldbásdt a ss.atyaeazi tia:l16 ga1~4xss[01 ndpiskola jelen-

tette, ée apostola DeraSassky Ddlra taaitd volt. ,  

As önáül
,
b gazdasági néytak©1ák ssdaa as 1937/38.-ss tenávben 55,  

216 aseyctacni td oktatott' 19.119 tanttldt. /Daesoggri . Jdserys Hasissic  

kösoktatieUgye. 8p. 1944.  69.P.'/  

As tltalánoe tovébbkéDsQ 	tientán formalists, 000es41vdn  

tartalom 	oktat,4►sa nom volt vor►sd. A g4rsdaeafgi tovóbbkóyesó  

iskolát 4lptk4pess4gte de  rt4pessrüsige etagaeen meghaladta is  sltelai-  
noe továbbkipsd ieko]Ak vonsere jdt. Xs  vilrig4ean . kitUnik as  alábbi  
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statiastlkei adatokból:  

As 1937/38. tanévben ai,ik8dStt öasze:;en 4437 dltal4noe tovdbbitépzf>  

Adpiskola 167.223 • 	/-82.114 fiu is  85.079 leátsV /  teau~,óya . 

Vg,y►anslkkc=r sstsssakteni tók mamas 6,498.  

As 1303 gasda404i továbbkdpsó iskolában tanult 132.098 tanuld. ts -  

uitott 4107 ssaktanitó. 	 . 

i  Logy a  felekezeti As ktfsasdgi iskolafenntartók seigia as A1tR1'riou  

tovd.btak4pió iskoldk tan.foiyasrait szerr ►estdk meg a ss►indennapos  is- 
• 

koláik aelli, as  d wauk aatikketfltiségi1t61, a sndptdl. elidégenedltt  

gondolkoetdesdd jakbó1 fakadt. lilldreket takctritattak meg  vele, és  

aillióe kórokat okoztak. Rogy asílle*i then okozott kArtevdeUk  

.1fit jelentett a dolgozá nép ezempontjdDcSl, ast felbeoeiflni nem  is  

lehet.  

A Horthy rendszer ailYeklrő tasisáldcldsénak tünetei k8s4  tarto-  

sik as 1929/32-es világvsáleag alatti ía utdni korkd.nyrendelet  ktiaa2  

a 770--0-19/3931. az4nu YRi! renddlet is. Es intézkedik a 6asdasdgi  

irinlu tovdbbképső /is-=étlő/ 1skoldknak dltalánossk je11®gti toTdbb-  

kipxó /i gmá t1Q/ lakoldkkd vald átsaervesiréedrál, év el.reudeli,hof3  

a gasdasdgi ismdtla iakoldk ssusrves6ee osak akkor kiteleró, hn a  

terukt5 t.elesek maims  a 40-st e14ri. Xs a rande2,kesis megfosztotta a  

parss:t6s6g nagy töoagsit sa koresertt sesN3gdsscriasdigi ismeretek  eegszer-

z4sdne9r letse tdedgsitől.  

'  A astankésosssttdlyaalc 1931).  szeptember 1-i budapesti ttinietf se  

• többek knstftt - as opportunista szooi41demokretsa veze tők Uk6-  

letes tehetetleneigsít is  ag;yanakkor a széles tOmegak forradalmi  .  e-  

rsj4nek, aktír►itdeedn&k niSvekeddeét bizonyította be. A gyaiásatoe  

Rsthlen-,payer paktunbso as áruld szuo áldemokrata vezetek lemondtak  

a paraesteág aserves4sdról, de as impozáns szeptember 1 -i forradal- 
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41 sasaosd aléa a 'attinkeis-para*st •söre tsé g beeigoata td edval jeles-

to t   hngy  as ipdri swsk[sadg  nem mondott le teradesetss sstiveteige-  

s'róle a dolgos' parasstseigr'1, de teatveri kesit nyt4jtotta feldja.  

Hisogytalauzad vat  tebtt, hogy as iskolaistate{esesl egyre jtabban tfn-  

tudntosald paresstaatget ki letet rekessteni a roppant asooiálie fe-  

ss##ltsig kóvettcrestébea egyre nn•ekvó forirasalalai eagaosdulAaokbdl,  

t llertve esetlegese' vat, bogy a esooidldssoscrata 	baloldala  

í kosaunieSk vesertóarAvel ydk'nyemeriti as opportitnista vesdreket  

a parassts'g euerrrese4siaeli elkssáisére,_  

A nyílt faedssta diktature ide j e mAd, new Jett el.-As orsaít,g ve  

seta' a ttirvéaeyeeeíg lcft.esattit mbg me4rsik, de tntdskedé+eeik ,eár  

jelsik, ho gy  sindsnt aegteesnek a nA s>RkarRt ulfo jte[atra, ere  jdnek  

ostSeekaet'adrs, amelynek egyik addraasers a 4oldoaei amok  a , tiidRt-  

larasdg eNititeAgóben veild taartliere. A fenti  rendelet  as  orssdg atx-  

lyoe gascirearígi helysetdre lűvRtkotik, mikor  aegeestlnteti a gess:#aeA-  

gf ierkolAkbean taaiit6 tnnerQk lisetEndt rdesben vagy egdesbeA re-

deed  dllamaeg¢ly kinttaltfiedt, ugyanakkor a fesisstei diktatirre esd . 

nélktili elviselés're nevelő, as uj  h+dk,orurss fslkAssitA leavente-  

mosgalorara aíllidkat költ.  

S rendelettel árvényét veesti as as 1902•-ben kelt 66.  569. es.  

TZ1I rendelet, sely kikorrd  ja, hogy  air 20 iswitlQ iekolai tanuld  

eeatdbela kt3telee a telekeseti vagy  köse:'gl isltole ►tene►tartd Asada  -  

e#gi iwaétld ioiroldt sservssisi 'e fenntartani. kssaal a rendelettel  

kosd6+11k e2 a peirasstsdg teaegeinek vie,ssr+ssari tRtsa a a>bveladAei  

e  lőre jatsiaban, is es R tolyemat fe . jesd#ik be a ,nagyhangnn bejelen-

tett 1940.drri 	may a pairassts'g gye , wekeinek nyolcoena-  

tdlyee uépiskoldt ad ugyan, de 6-h$naapoe tz;ndvvel a fel satagos:,  t  

ssáadra. 
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As 1932.4vi ,itr rendelet rendesii a tovdbbkípsd iekolstk sSrr60-  

att.  Eszerint sw td li t+ildv kö tele  s6 heti draesása s 7 AbbtSl 3 8ra  

a Sasd asski tirgyak  ,  3 6  ra a itö sstii et,ereti .,tár gyak de  1 éra a bitten.  

oktatására/, a nysiri tóliv heti drsassttimas 4 febb31 3 gasdgségi,  

1 kösissereti./ Igen elóresutextd a rendelet ezen sisakaelsa, mar  a  

gasdassdgi tdrgya✓k heti draesdednak eselsiesit engedélyesi a helyi  

viszonyoknak neat lelően.  

ggy időre sagállitotta a SasdasAgi towdbacéps6 iekolsUs: viseesa-  

tejldddsssit  as  1934-ben megjelent 73.100/1933.es, 	rendelet,ssrely . 

intdzkeAik a gesdaeAgi tovdbbképsd iskolsaik ssisesrvesdedhes, taunter--  

tdei.hoz adhatd, ajdlag foiydeithet8 Allsssseegélynek teltételeiről.  

A rendelet agtSvepébál oegdllapithats3, hoc,  a koxesénysat eil js as ,  

dllaasegily fol,ydeitásdval nyilvdnvaláan as volt., .hoEty a4eegtkadf,lyos.-  

se a  nem állami iekolatenutartdk azon íntés,keddeeinek elharapdgsd-  

mdt, body  k2SltedgtargtHkerit[a sleds a arár >oseglivó gasdasdgi to-  

vébbkdpző iekoldkret a mindenki által jelentdktelennek tartott d1-  

ta7.dnes irdnyu tsavíábbképsá i .srkold,kkti alakit+sák At. Belyezbi.tda!e es . 

a rendelet as 1931-ben kiadott 770-0-14.6z. in rendeletnek, mely •  

a sxakteldigsrelói jelentének elapjsin volt asiikedgeseé. Xexserlat a  

.ktSsaási de  egyhsisi iskolafenntartók nee  taljesítrttik kötAlesledg0-  

kel a parassttösstiegelt aoesbgasdaadgi okta ►tdadnak Ddtelbaitmtlan kirdrs.  

gnnek a MI  renessirtrtek alap3sRn foglalkosik 	többek köstftt  

igen komoly eikkben dr.aoldie Rezső minieirteri osatAlyv®setó at áa-  '  

wétld iekolstk ksfrds#ssrdvel. Szakavatott  késsel nyal a- problds+áhess.1ib . 

lti1~dskit 'Mir a  gfasdassigi tovsLbbksfpslS iskola tovdbbtejlesstdea ■rel-  

lett. Helyesen mutat rd, hogy asdrt 'viz  egy rógi  taunitónek as dl-  

taláeos iskoltkrdl adott jehesssdees es as iakolataj teller a tessi-  

tóaak, nems  kell a asssLildknek, de legkevéebd a tp,nnss<1A klvdnja, art  
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est as  . iskolát new töltik sog tartalommal, Pedig - irja. - as. sgY-  

re javuld beiako 1d ssllsi eredmel nyek egyre több tanulónak bi stosi tjtk  

a Yl.osstdly elvégsdidt,. s es air bizton alap as olyan továbbkdpss  

isholdhos, may  as [ltel+inos aElveltAég helyett  gyakorlati isse Aetek  

nlrnjtdsnit bistas,i tja, s ahol a köaissere ti tdrgyek is a gyakorlati  

~ letet ssolgtl jik. fiya.korlati tsmosokfcal is szo l..gól a oikkird, pr-  
mikor arra  biztatja  a tanitókats a Minsk  tenitsanak, í • 3'!e kesáid k  

as ismeretek  'nyu jtde[t sióiról,  mart as eg,yfelel unalmas, mdsfeldl  

,eegakaddlyossa a tanulókat abban, hogy  .  as  oktat  e :  eurdn a e.  a  

probldmdihos eljussanak. ssimpatíkueed tehetji,tk est as iekolati-  

past a fiuknál as ssersseeterkedéere való tanitgasal. It'nyoknál a -  

hástsrtisi immeretelc gyakorlati o,ktatáeóval drhetíinic el jobb'  ered-  

m4?nyeket - ir  ja dr. Boldie kessó. , Jogosan kiiogdeol  ja a oiktcird  

i 
a kormdny satna;( azt a mulasstdsdit, hogy  as !Il talé.x:os tov,i bbképss  
iskoltik réesdre 1877. ó!a nem  kéesUlt nj tanterv is  utasitie,  

melynek meg jelendse most sir eleng,edhetetlentil ezUkeéges. Ks pedig  

aat~ .  se t:riteéget jelentene as iekolinek besanos tartalonm;a,l való Meg-

töl té eáhes. Tankönyv kri tike  ja lese j tá, ,  de .  igaz.  linos tankönyve  

a tor►ábbkdpza iskolának, e  mindennapos idkoleikból éitsreAtett tan- 

könyveket nraasék a tanulók, melyekből irthet6en as éeitó, Yirasstó  

unalom grad. tea először nem is utoljára hangostatta felaövek- , 

►6 if jurtgcmk sunkára vald r:eveldeoiaek lehetóeégdt ebben as iskola-  
tipaabmr. / IL 1932.0vf.23. ss. 953.p./  

Closely  JoliLn bcWOpssti tan,itsnő a . tovehbkdpsó iskolikbsn való  

tani tds i sedgeir6l ír. , Ngyanakker meleg tsni  tói ezi.vvel megmatat.  

ja ennek a rendkivtil neh8s :ds ugyanakkor rendkirf.il fontos oktató■  

nevelő  muaxénak ssépségeit. / xL 1933.dvf.23.es. 873.p. /  
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áitala6nou t at bké 	skol: 1• 6 did u . ante •  

ties.. A tnnterí ér-bkePieek  	~ 

1936-bbn a VIM 6.345/1935.as. rendeletével 	as  A.ltsl40o4~ 

tovdbbképaá iskolák ssdmdra atj tantervdt ds tltat:eitdedt. say mulms-  

taiat pbtoi a keuma4,nysat eszei a rendelettel. 67 ‚vet kellett várni  ~ 

/®sg,rar tenUg,ynek errs ' a tantervre as 186E3.0i ala ►pttfrvdny  kiaddsa rSt-~m..  

As uj tanterv ds utasi tds elkésaildedree  . s4.g 1925-44111 `tcelmtt siaiegbidátrt  

as Osimagos ItSsok t~ 	 d~~ atáii Tau~os.  Est  as eleai ndpieko3a ~s 	~r ~~ .- 
•

dott uj  tanterv előszavábanjelentette be Elebelsbersa "MegDirtaxn az  

Oa'eságoe átiaokt'Aási Tandasot„ Nagy . * nerelAetu ►d.ominy fe ji6d6a6re és  

a beállott v6ltvsdeokrec veld  tekintettel ~ as ujil[11ok  szerves beksp-  

o,ao].áeAvs►l de t'iéYel,esmel a, tovAbbkdpsó iskola jelent8e feladatíra, . 

ké ezitee el a tovdbbkdpaiS iskola tantervét de tantervi utneit4eát".  

/ lidpiekolai tanterv  de utReitd.s elósaava►. 1925./  

Áttekintve a tantervi anyagot, segáilaipi thatb, hogy. . koa►cily eFe  ~- 

lapoa,  aeunk .át véguett as Országos lCŐsoktatéei Tondos, amikor batzze-  

ál3.itottá as élr.nldnos tovdibekcapző ndplskoidk tantervi arr,yags0it,  ~ s 

ellcdszitette n hoat+sivasld, ugy:asólvAn mindent tekintetbit vevA uteei-  

táat., .;  I~1stS de lei,negyebb drdeme a tentervnek a helyesen felfogott  

edlaiegbatdroo[s, amellyel tu3.ldp as eddigi, slág 1868-ban a- g411ac:pi-  

tott koresertttisn odlki til,sdeen= a mindennapos i,skold.kban szerzett  

eeretek álle.nalAsitáedn, bE4viteisds icivüh a tenuldknak x2r4Q441)t1 	i-  

ránybain said  sevelefsire kell tárAt kedni.  

Aelyeas is  íletsserti volt a tanterv eserkesactdi rászórtSl a gasde-  

aeigi ismeretek mesdgasdgsdgi jellegexnek biictositáase. Vgysnakkrar a  

tantervi sldaz4ban  adott  iltal4uoae ute,si táiortág teret nyit arra,ha ►gy  

ott, ahol arra astlksdg van,  a lakonndg to„lAl,kosása, a  taeraalcSk több--  

adgdsek jövendd dl+ethivat.ása drdekáben ass ipari, kereskedelmi ia4 ~- F2re- 
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tok taati tdsea kertll jtla elet.id tbe. FesrdagvSgi ai t,udatosgtíggal hiv j  a!el  

a helyi tanmenetét elkénsaitlS tanite3 	11o4y nos errgedhst8  
meg sou •gytik, see  másik loglalkoscdsi de  issmeretdnok teljes smsellli-  
sdse. 	A tantervi anyag tekintetében a ma=isusot ed3a, de  tssgyrslM  

likkor a► helyi ktirtilsssdnyek leggondosabb figyeles.b•vételét ajánlja.  

Vagy sesgi teséget jelentett ett tovd.bbkdpsd ises,lAkban tanitlS, eddig  
teljesen magdra hagyott tanittSknak, ho gy a tantervi anyagot  a suer-  

keslastdk as o+eztott,, oetxtn.tlsn de  1►}117ee 1.4kolák  essd,adra  ktilönE-  

külün dl3aaDitottedk seg.  A tanitd`e rslspe2vdtil helyeses as alkaloa-.  

ssese7 Usé~,~et ejs a gyakerlatiae=seigot teszik. $rsik as ut8a3.té.€e 	seer*-  
kesnttii, hogy as á:ltelrinos tovAt,bkc;paó ndpiakola  nem a mindennapos  
ískole e ysze►rti f4lytatAsa, hanem O11n.i:ban, taerekreyapibon. r, ,ddesse-  

re_._.  ben 	sárt iskolafaj. Kxiirt itttveteii, hagy a benne  folyó  munka  

~a i:xáig tudatoe de tervenerti l<*gyea, de esse3 j je Rt  as egéaget a  

gyea✓korlatí diet követelseénye. Mind a vonatkozd tantervi anyagban,  
mind as általEinos és rei asaletee utettei. tt4s irein.yelveeiben ae,glsal.élhat-  

juk a  kor szellemének, a neonae3ionaliata oellki ttissde 'klrslaltitdeéCra  

veld törekw~ aet. Ennek drdekO ben, Meg falun de a tanyákon, de arig  

a városokban is kivAr.utoe3nak teartja4 hogy a te;•vAbbke4pss:d iskole[#t  

népstivel6si . köslxrntakká eesservessdd3eneselt, ahol a serdül4koru  iietal~► 

gig, de még a felnőtt lakosedg is csegtaldl3a a maga dleethivmtdeotra  

velő feelkéeasstilds immenretein.ek fOrrt°ts3eft, e4s ktlsben  .  kialrsk3l.joa  .  as  
ilsss;tudatos, valldserktSlersi alapon nyugtra sn.eem ►seti l4retllet. 9oket bor  
sseil a icötólessi-g tel joeite3eértS1 a Yöaössd$ e4rdeRke4teeaa,  kevesebbet  
s jogokre3l, mely a dolgosdkat met;iileti de térmdessetessaextileg  ba2l-~ 

gat arrdl, hogy a ktissbeedg érdekében ve4gsett minks haesosreeil.reslS je  

nem a dolgoső nép, hanem as orest4g feuddlkapitalieta urai.  
, 	 , 

A mestgjeleept tantervi utasitásnak sisndessn, a kor 'telaréadal-•  
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ai- berandemisv ►dl 'lakeá6 bdánlaneftaiaek de a helytelen  vili~ira~~ 

teltoila kialaita]1íaLt altat d  ttlrekvfaeinek 	 sel]litt  as  

1til.l, hogy ■oa3aJrti ltelj►ee a tantervi anyag kivdlaseid.a, a.rl,».  

gasdaatigt  _  lrAny aritel jes k á doabori tdea, 8 ta!"si ssettlidot'9stnyae taw  

aaratelt•tokosetiaib elótirbe aloaa2dea, a aéAasertani nlantatitealt  
icoresertx de  d la tstrót tS e e ssílli tdos. 	 ' 	 -,• 

• Y. 

• 

$: 

P7 
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A továbbk#Qső. iskoll ,1,j -1211ter~►~n,~~~atAsa.~„tovdbbb4Psó  

kolák me saaate t  .  t e lrende  :  1• 44 ivi XX . 	f,agtpata ttanden- 

~_ 
As atltaldnos tovdbbképsó népiekoia saémAra 1936-bsn kiadott uj  

tantervet és utasitdet a nép ativeltsigi ezinvonaldnek dmelkeás4sAt  

,  ssivakön viselő tanitdk, tanagyi vesetők nagy lelkesedissél fogad-  

tdk. A tanterv aaig asamán viseli a ltortbr-rsnáeser azon esaksssinqk  

jellegzetes issdrveit, amikor nig, ha helytelen nttonaoionalista  

ssonass#gből b4r, de a kultuaakoreltnXsat veaaetQi a ieipleaegok kal-  
turfili s ssinvonalAnak eaelkedded t ®karték.  
Amok as irinyeataak a hive dr. Ho1.d  i  s ResslS tanUgyi veseta i e,akí  
több jnvaelatdvsl kivénta tokoami as 41tAlános tovAbbkdh,za fyk+o ►.lAh  

fe jll3désít és főleg annak aasda+sigi irsánya fokozottabb órvd4nyosü-  

lds4 t. Oikkéberc kifo4ti, bogy 0 tanterv megjelendsdt követnie kell  

as élta].ános tovdbbképsA ie.koldkban gasdasdgi ismeretéket oktató  

tanitők esakképr.dsin , : k, mert nom elég  a tan.i.t4kdpslfbdl hozott  to-,  

dáe.  

*ivel as egybási és k#iaeigi iskolaienntarták sstik.keblüsige folyt in  

as dlt,a.].alnoe tovébbképsó ia►isol.dk többsége aellett n .inos gyakorló  
tertilot a szemléltetés, a ssiiltsdges gyakorlati aíunicák eivi.gsis•  
oil jf►ó1 ajánlja, hnezr►t"il  jsk fsl og,y-!gy Ugyesen, korass.eraon gas-  

ddlk.odd gazda udvarét, gasciaségdt. ,/ Ni. 1936.4vf. 163,p. /  

Kunfalvi Jenó tarsi td ea jd t gyakorlati tapasztalata alcep . jAn is-

merteti  pospés, tudományos ala.posséggal elisissitoty helyi tanmene-

tit, aaelfblSl sokat tanulhattak a korabeli kartirisalt, de alapossi-  

got, pedagógiai tuctatosségot pig a ®aiax is aerithetnek betlőlet  

A g,qeknrleti óletre nevelést sso,t.gell ~,lra de as iskola tetintilyét  
 

unwell az az elgondolása, hoc, as ofntatónwakdba vonja be as á,hlet-  

Qrsroet, as egyetemi vigsettsdgti iutiaalSt le. Alapelve koreserit é®  
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követhetd: a gyakorlat auláig eldsse meg as elitéletet. As id&*ba-

ben regjelent olvasókőnyvrdl igen 0 a vileadnys, sert anyaga ts1-

jesen gyakorlati, de 361 ssolgdlja a tanterv adlkitila'eeit., / IL 

1936.4vf. 722.p. / 
A tswitds ►i idő  a+ódosi tdadra teas javarlatot tiéher hajes , tant- 

t6; ajdnlja, hogy a továöbiCpad iskola csak a t411 hónapo,tba:s 110- 

köd j6k, de akkor heti 14 árAban. As uj tanterv jó hatsGsd1 a le- 

aorssolddde oeö.kkéniisbből is a  bsisko2dssds növekedéséből követkes- 

teti. 8sssceiogla,láar sdegdllapitja, hogy a tovébbképssd iekola jó 

e18k4sissi t6 je annak, bogy   nápilnke t hossissoktassa a nyolcoes.tdlyos 

népYskola elvfgsósiAek gondolatdhos. / liL 1937. 594.p. / 

lEósner Jásmsuá a továbbls;épsd iskolai oktsatde rsehjneá®eirdl ir. 

Varul ja a 12-15-4ves kamaszkori fiatalok probliadit, ésficet ese- 

irints a tovdboképsó iekollLttak kell aesoldania. AS  iskols+ esüksi- 

gvsssdet be kell Ltttatni essáildkkel, a munkaadókkal, akik tlfbb- 

ségtUcbea jelenleg megakad>3ilyozsAk a tanulók tovAbhfpips6 iskolába  , 

jdrsisdt, pedig a 01 ssservesett továbbkdpsd iskoldbrm as  uj tan-

tare  als3p jgn bi sstos+itható as  tigyse, takerikosen de aséKis . koresse- 

stien ;gesdélkodó bs[saianesnony elehéeszitéste jövendő ilethivatsLetra.  , 

/MI  1937.dvi'. ?@b.p. /. 

lidB 1938-ban is olvashatunk as 1936-os sl tantere 16 hhtdadrál 

a korabeli tsnifg~yi lapokban. IIilöaöson a gi ptani tók Imp ja as, amely 

hirt ad a gyakorlati musakdt vigsd pedagógasok erdfessi títisirál ?  

nteilyel a nép nagy ttlmegdnek skelleai grarapitdsslt befejesd ir 

kolatipw tartalmi gys3rapoddsdt, a gyakorlati lilet leAet6s401- 

has  velő alkaleaskoddedt akarták elősegiteni. Igy olvashatunk ar- 

rsSl, boa  44her Lajos tanitd4 javaelata alapján as orsssigb,pn 10 

helyen folyik kisórletl monks as  él.talAnoe továbbkdpsd iakoldban.  _ 



223  

- lAseltbén a liia6rleti tovdbbk4psó iskold ➢cban elhagyták t nydri tdlivi  

oktatdst, de csak Ulan 5 hdnapos id " tartasaal, de heti 11 ardbs's '  

folyt a tani tie. / XL 1938. 855.p. /  

Webb tankönyv is oe, jelenik Tsitb Mihály sserkesstóaébea Mita-  

kaldtr.p oimmeli teljes teinanyagbsosstdst is kösöl, hogy segit.e e  

tanitó néhds ®unkA jdt as általános tovdbhkdpsó áekol.siben. / XL  

1938. 617.1). /  
As .  ordsdg fokosá116 fasisdláeea asonben  sár  esekben as átrekbist  

resis ti hdtdedt. Mare kevesebb Jul a néptöaegek ktil. turdli s  ssiri- 

vonalának eael6sdt ssolEyd16 intdsednyekre, egyre t21bb as essteleo  

politikát folytató vesetők intdzkedd.e  folytán  a f~sisálód/st bia-  

tositó katonai de as eat elQkdnsitb levetfh-iatásddny kiadásaira  . 

A ndp  általános  is gasdas[gl-avveltadSpN eselét, tordbbkdpeek  

gadiá®ségi tovetbbképsQ,  önálló gastdasági ndpiskoldk  országos  hdlósa-  

tának kiépitdse, tantermek dpi t4se, telesereldse, ssiakkipsett okta- •  

tdkkal való e11$tdea, a hatdkoAy ellenőrsi. megt►e16si S[sa  koaeóly 

daaseget igdnyrlt as dllashdstartdetál. ltst a s öoeseget azonban a  

vakon sesst+fbe rohsmeS,  ,  Hitler fasiszta uralmit esolgalelkúen kissol-  

gdló is támogató korndz,ysat nits adta nog a ndpoktatddnak, ns ear*  

iendfilet,esabben fejlődő de ereds4nyesebben sMikőAd tovdbbWpsQ  

ldxnake  ,  aellreknek ekkor hErom ttpusa szolgálta ktilNnbös+Q tokon A me.  .a 

stigaadasdgl  lakosság  if juságénak korsserti oktatdadt a aesógaudaedgi . 

iemeret#kres dltaldnos tovíbbképs:ő adpiskols 1 4437 iakóla  

167.223 tanalável,/, a  gazdasági továbbkópsd ndpiskola / 1303  . 

iskola .'132 OM  tanuldval4 a easelesógasdasági ndpiekola /skdllá  

gazdasági népiskola/ / 55 iskola 19.119 tanulóval/.  

torhint6  politikával előráncigálták  a Magyar Tenícskllstdreaság  

Altai 1910-been pgralósi tott, tlebelsbera által 1926406 ssorgalma- 
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sotto  (IS mindeddig agyonhallgatott nyolcosztályos iekol.e ► kdrdésit.  

ldrgyi óes sxemdlyi feltételek bistosita.tsa ndlk4il ttlrrinybe iktatta  

a ayoloosstdlyos ndpiskoldrál su616 javaslatot as 1940.ivi ilLtOW  

óen, ulynek paragrafusai tok zatos kihalgara it4lt4k a toveibbkdpiő  

i skoldkat.  

árrrr a 1:'p4sre a nesmzetveaetó orasigglrarap3tAs révda visesske-  

s~ilt ter..tiletek /Pelvidák/ .nyoleoiestÁlyps iakole ►rendgzere, _a  aiaa- 
eddig .fennen hrrxigoztatott magyar ieultnrfi3láay lAtszatsinak aseealis *  

-\ 

 kdnyóseritettee bele a kormAnysatot. A nyolooeatdiyos né;-iskola,.ke-  
ve$etése a porhintő fasiszta demagdgi.ee egyik politikai kortesfogá-.  

am volt osupén. 06gtSe ánhittadgge2 a meagvaldsitésnak mégtas3t as e-  

gAtlen járhat6 utját sem v1[larsatottdk`' a magyar nyolr.osztAlyoe is-

kola nestet re -: tet s6 re, melyet a Magyar Truu4c akőstdrsasdd mutatott meg  

1919•ben as iakolstk dllaaoaitáedvel,. Hdborute konjun4cturA vette kes-  

dstst, kellett as olosó gyernek-Qunkaerd. A  fasizmus fpi6 rohanó,  

a nd:p`t veeztdbe3  vivő kor*énysaet mot  habozott. Tórvdnybe iktatta,  

haladsisnak jelentette ki a xsyolooeztályos népiskola oegteremtéeót,  

a falusi, tanyai népnek oly sokat jelentő tovébbkApsá íekolAk in - 

tézadnyeinek eltörldedt. gg,rane#/kkor a ?aluai, tanyai iskole3.k ♦  -  

VIII.  oeztályáAak AsasaitAsi idejét 6 hbnapben AllerBitot.ta meg 8©  

44Yel Stltvös sled  ttlrvdnyinek életbealéptetBee ntdn. steely  8O  ívvia  

eseldtt sokkal nehesebb kdr°dlmdnylek ktfsőtt kimondotta a 10 Unspoilt:  

A,ltalsinos kdteleső tsnAvet,• s ezt  legroraasc4iab esetb.ei 2 hi*appal le-  

h.atett siegrgviditeui. _ ltnatl oeafosabb drulást egyetlen kQrMAtty-  

sat  sea  kdvRtett el a iagyair ndp kal'uretli• fejlődése ellen.  As  

akeió éldn a Urvdnyt asagalxaas6 és  szerkesztő azo3gelelkti, a nob— 

idegen Adman BAlint akkori ,indhs,t6 kultuszminiszter  Itlit. 
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Ia. 4rt vidgat a Horthy-ryndss~rr~n  a  n 	tl íp ~ mrsilnsl~ l~rgasaasaéb fit- 
 

taliaos 4e gasdaaági attvelts`aet nyn j ti'S tovlbbkipsó  initlQ ssi0ldk 

aWitödiso ie extol  to316diaiaek ttSrténete, as ogíea+ saprar nipet e1-  

Russtati,tsasl teamotd tuiamus sr6s8díse köretxastébea a ZI.világ-  

hdbors  alatt.  

. ..~. J  . . t.._. 
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1. te,lesot  
/ 1959-1964/  

1.  A lov'bbképsd iskolák sssrvesiee, gyakorlati irainjrn  

tejleestésínek kisórletei: Szegeden • telssabadalfs  

*tin.  

2. As 1959/60. tasie hires ltieérle-ti osst8Vloalt Itemiser  

V0 s;é se  

3. As oktetánsal kapesolatoe tapasztalatok as eleó ki-,  

sirl~ ti évben  

4. As oktatéssal kapoeolatos gyakorlati foglalkozások  

segazerve s6 se  

5. A nevelis terén elért ersdsényik  

6, itsesi Itttnka tistositáss a tanuldk réssérv  

7. A k8sbesémg4 alakultis utján  

$. lpertoléei l4121et80gek kegtersmtéee iskolánkban 	 . 

9. S1tSkésst.iletek es 1960/61.tandvre. A asak 4ra e16k4-  

esi ts oss tAlyok tantervi anya8Anak ösc s+ í11i tf sa  

10. A beiskolgsáe elóhéesitése.  

11. xur,ka/helyek bixtosltása  

12. As 1960/4. #aniv. As sl,sd ki.sirleti teaév tapaester-  

letRir,ak gyakorlati nikalmasgsa a beidkolgsás ter4a  

13. Bsitlói i rtekesle  t as*. tsknlati p us me gi anaerte té se  

4rdekd ben  

14. A Szakmai eleképsé st asolwi16 tantervi anyag tr ►ni tt[w  

sivak ,, eredar.ényei is hiányoeadgai  

13. ,úsesi evstálltónEfki  őrék beveaet4N.  

si batí.etnak tokosása  

Az rises neveli.  

228.eld.  

231.old.  

236.old.  

238.old.  

242.old.  

244.o]d.  

246. old.  

250.o d.  

2S2.old.  

254.old.  

255.old.  

257.old.  

258.a1d.  

259. olsi.  

263.o1.d.  



l'. ins  csoportok aegalaki tima~ alikődiar as 1960/61.  ` 

taQávbea 	 263.01d.  

17. Who owportank kesáesadnyesiseinbk lsg jeleatdeebb   
i 

sreess4ayei as 1960/61. tanévben . 	26601d..  

18.'14hdsiy►  sad a asabés-varris, nál Yjaiaualts  tswitL-  

sdsaak gyakorlati msgv alósitásirál 	270:o14.  

196 AS  1962/63. tam's,  tapasstslatgi. A tovst►bkipsQ  i 
kola psrapektirdí 	 273 01610-  
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Y. •fe,;ezet  

/ 1959 -  1964 /  

L továbblt esó isk044 eaeVIesdse. aakorlati ir~ t=ALt,,e, s~ ~,WWWk  

' k, i~slete SzIXeden s telMb,84JALI rtthl  

A felsuabadulds óta a magyar ískoleureudsserben  alapvető  vd2to--  

Stook tslrténtek: az iskolék állearositdsa iegtoremtette ast a lobo-  

táeigei, bogy au állam - mint egyetlen iskolafenntart6 -" e :gy'aigié  

iriagritása érvdnJeetú jrin az dptfló, nj ssooialista ttssndalai rend  

iskolarendsserének te jlőd4sdben. Manek következményeként felezdsol-  

tuk a mult seáikutoáe iskolarendeuer6t, éa megterestettUk a gigolo- 

o sstályoe [1 tal4taoá i. ekoolét. . Esiel egyben lehetővd vdlt aOnnkde-  

paraszt tanulók tömegeinek tovdbbtennldsa a knsip- is feleótokvi  

kllsoktatteUgyi intdsményekben.  

'As oktató  is nevelőmunka ter+lletén elért eridaaéngeinket - lfscse=  

vetve azonbann kd teigtelentil aegállapi thet jnk, Rogy as ,ok te.tds, terií-  
 . 

le~ tin eldrttik ~ sót  nine egy helj ►en, nem egy tekintetben tul  

n,gsltuk a kitttsött oat, a nevelde, területín azonban eeggasettd  ~p► 

lensfgek mutatkostak a asoeialista öntudat, .as ige ►s áTisafiads, . a 
. 

 

paroletdr internaoionaliskus, a fisikai munkála,s .veld Yieson ;y, nee-  

ltfí].ttnben a viselkedds, a rnhdsk®dAs stb. terfile téAj bdr esek  
  -  

gstiv .jelenségek nem voltak általánosak, tweak  egy bétltdeet ssembe=.  

dtlá kisetbbsdgmdl. ittltireiSser ► teltUind volt es a jelenedg as  ditshd.• 

nos irskolai .tantitl.einyaikat befriesett, de szervésett forsdban  >t~ 

ttaAU16, ~ a readsuereZ ellenórsds a161 a legves:sdlireeebb pubertás   
~ 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

korban kisswbaQalt if juság körében. Ezek a fiatalok trV.nyoad rdes-.  ;  

ben aankd:e-.parasst ssiutataealt, igy a hi bilk aegeztintetdee - es •  

MI? ilvelQdispo]ltiltai irdo ryeiveinek sx.11emébe4 - tontos  .  fel•  

adatirri .  Klt a sue.Eprar .pedagdgiinak.  
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Moir as dtvenss ivek eldjin folytak ersda.Rayes kisdrls tek. Ddes-  

tiskun segy• bajai járáaábam pl. as u.n. *aipstlivelísi forma ,  kr-  

ratan belffl eudndíkostalr tig,ybusgó pedagógusok tovább kinesoi;  a fa-  

ly.si fiatalokat. Ssábolosban a mezdgas8sság teríiletaa drtek e1 a  

kísirle tesQk komoly .ersd•inyakit. A problósa  azonban  seat attlor, ss+  

mg  flea ssiikithetd lb esupáa  l Cltaeagi, falusi viasonylatokra, Yérosok-  
ban  legalább olyan fontos -itt note lontosabb, «. hogy a 14-16 év  

kbsötti, sservezett foraMLban tovdbb  ács  tanuló mindkét nembeli  

3uságnic  szervezett  ök .tatá.eban, nevelasben való réesesitlfpirál gds-  
dozkodis történjék. 	.  

As országos f e s.; .Kdraeek ant mute ►tték, hogy évente tekintdiyes  

e8ámu kb. 40.000 . fiatalról van  ssó  t tult óndl.ie éle  tusnkmek est  a 
tohdr foltját szsImol jar fel a 36/1930VII.-29. kors.rendelet, mely  

életre hivta 8 tovdbbkdD$6 isko3.áks;t. , 

As ujra életre  hivo tt tovdbbkdpsó iskola ai/köA`si rend j4t esabie»  

lyoz6 v4grebsjtási utasttás azonhsn nem tsstalaeast• singest,  sa 
formai és tartalmi saeapox}tbdl h 3.egered0ényepbbea  szolgál  stná  

as uj isxoletipusnak kősel 100 év haladó hagyosányainak alap  jén vm-  

• 16 küpitisit életkösalságének megteremtése által. A k.iearleti  

'tantervi anyag a sesatikus. lam számol a tanulók aletkori sajétoa-  

i  ságával, irdeklódáat ktirével, de mag jövendő élethivatásukra való  

r  felkdazi tdaivel sea. trdeae vissont, hogy a szervesésben, s helyi  
tantervi anyag öo7.rzr:llitásdbat '  teret enged .a kie4rletesá, keads-

ményre ~̀+d pedegdgusok valalLCosáisiaak.  

*Oust  legitett volna a kezdeti nehézségek leküecdésébeg a  as At-  

meneti i+dasatk/k életsseklt kováLbitépsb iskolájának kialeidtdeábam,  

ha rendalke sd ars Lilt volna á rendelet és  annak végrehajtást  vita- 
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a11 tisi t'wS7al4.i tÓ sNrkesstÍSkaek as  •  i saa tló i stC01[k ;testa 100.404141:~. 

ttflő4i.dask tirsista srellesk leridaalae.. Es emjtaso ass alt  rss- 
'  aelkesi.atücse aig poi,óLra s 'sealdletli .vLLt,osattban sea.  .s taralrsilay, . .  

aelyet• as -tlás4lcbea olrasriattwsc, ~ est. a hiáa~r t ~s~dbfil,a pt~ tolai. 
. 	 , 	

.  
SislyeNM bisott a siiniestirlsa a aagyar pedagdga.has lelkes  

.~-~  . 	 . 	 . 	 . 

asrAicí~űren, *soli 1848-46li~ehiin sináis :s.t~wtdsa sagitő •  
ainjras._  ere volt a sagyas toVdtibir4ps.6 /ieedtl.d,/ iskolák aipssel- ►  
gilataRban 4114 tipusa kitejle4stdsabes• A remdslit megjeÍea+isi  ta~►  , 

tin. Sae tic) loe t,an ;nesdgasdasdai , Sudapeaten fcereeltsde.lal is ösösí4is  

. 	 , 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . 

ipari jellsgt! tordbbicípsd  '  iekolák indultak msg.  szegedi kieirls+ . 

%einklwe isYsicastünk a salt haladó magyos4nyai  t felha6anélni M  s 
hslyi ktlrlilsdnyeket, as diet aedottedgatt, a sal 14-164 ♦ea  liAt~ 

lok aiedeklófl6si körl4t,  as  élatkori s~►játoseágokat a Ie~+rsiesebbr~* E ~ • 
 

hliltl.~ 

 

figyelembe rattAk as iskolai ■waka:siaal rredsi.ryesebbi tit+t~  :  

Is érdskdben.  
w -  követxes4gben a ssegsdi ipari jei.legti tortibbképaő iskolá ki. ■  •  

alaki tisédart .folyd ki si rle ti arunhcai t i arae rte tes, 	 : 

• . 	 .  . 
 ~ 	• 	 . 	~ .. 	. .4E  

>rt.. ~.;~6..s ,  n_ 	..  ..._..-.,:;:r~rur.n:~'r. ~ ,. ~h.ak ~ :i.w r~y,lr.u~ .uNt....•r.tsriw.~::~.~,!.i~ .~ ~.~á 
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js 	—60 tnn~v bd ss k s~4rleti oestdl fa s~e 	rveaése 

Szegeden as eled kieérleti évben húros ossti,ly sserVesdedt  en-  

gedólyeste a 1MivelbdésUgyi ilir.iastíritisi. A helyi adottidgokat  

gyeleabe véve, pedegógisi de teohnikai indokok alapján egyardat ez  

volt a realm.  daveelatot tettünk a MUvelődésügyi Itlnisstdriar Al- .  

edfokn ftSosztdlyéna#c, bogy engedSlresse a Wires  kieérleti osztd1y-  

nak suti 	tt t  ` 	i s~  é 	ó raorserllssdedt.  

As er:geddly t se ~~;kap tak, • as iskola •serv enb eé t illrea érteles ben  

kesdtülc el. t2gondöld*unk alapja as volt, sivsl as el/tastes  !el é-  

rfe szerint e,:9 kerillet  sea  tadta adni az engedélyesc.tt hárow osss-  
tdly lé tqs;sim4t, a hdros kerületből toborosau ►k Besse önkéntes je-  

len.tkl sis -  :ilapjain a  tanul6kat. 8ittttk, hogy as őnkdntee jele tke-  

adkbál kivtllanztott tanulóanyaggal könnyebben le tud jAk gyósini s  

kesaeti nehézségeket. Esek a következők voltaks  

a. a ssalók •llead3.ldea a latezdlag ujab segterhellst  

jelentő kétéves bECiskoldséNsal ®seaben,  

b. az üsee.ek tartdsicoddsa a esakaei.  gyakorlat segvalósi-  

téea terén,  .  

o. tanuldiak elleneseffivs/ as  uj iskolatipuesal ssteabes,  

utol jéra, de men stolid  serbea,  Distant  benne, hogy  

a fonti célok elSrásivej. Megtereathet jük ant a peal- 

/Um  tdr•adals.i visasheagot, mely kivAnatos a követ#ess  

ső, sir neat  kisirle ti tanfr beiskol.éilO sdnak teljes  

. 	elvégsré s6ltes.  

Erre törekedni kellett, hifisen °Slunk as volt, hogy  a  beisicolánds  

Urdu as adsinisztrativ voaal nellónásóvel, megg7ásé ssel,  i~lrild- 

goiitdeMal dr jünlc el sikereket. Uj, a •sülők, tanulók, tisewek ssd-  

ssdra. egál►  ardnt vonsó i skc latipust v e  xe •sUnt be, e ne "ssab[1l eértí- 
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el Usenet*  saervesstink.  

AlgoadolrRatYnk hel.yesnek bisonyult, mert a helyi napilapban  

eayaseri hirdetdere 158—snjelentkertek de  ktirlf 	~rtik i~~ dteltkit 

a, kiedrleti osstdlyokba. Orőemel tapassetaltuk, hogy  a dolgasó  ass..  

lő kieirte el syermekit a beiratkosáera. gíle.lesték vileaiQyttket  

as nj iakoldról, mely as dltalánoe iskola YIII.oeztxW.ydtiak elvds.  

*tee  utdas telj.s sullyal raI juk nehesedd g;yeera>Aekneveléer nehds  

gostdjatt osztja meg velLik. 2s volt a többsíA. A jelentkesők seií—  

lei ktisiil asonban voltak olyanok is,  akik tiltakoetak a tiakt4te—  

leaettedg me ;.hoeeeabbitdsa ellen.  Es volt a kisea`bbsia, nely főleg  

a peremkergle tek földarüvellS lakosaatga kösül tevődött ösoaae. 8>jt •  

tény a második, 1960/61. taudvben komoly eaervesdsi  .  aa.hisniget ja—

lentett. ennek ieesoldaieaee ktfsponti feladat ma is. Gyakorlati ki—  

/'adrleter.óetink alap jén megtaláltuk a kiutat,  melyet  a helyi tr n í~-  

cook  és teralelássövetkesetek vesetőivel egyetdrtve adott esetben  

amint errerda;drtyes megoldatet aalkalaeashntunks a . fistalkoruaknsk — as  

iparhoz, n kereekede4leaaheas hasonidan — 	;havi lisetiess alkalma.  

náedra gondolunk a  vllroe kas t ls kertéesked6 temelőensövetkesestek+-  

ben,  abol  ,  es:, a =isetdeí forma Litman  a tss.tPagaeó.g köriben is Alta.  

1 Anoaed kend v  dlni .  

A hdrOm kisérleti  ,  oestály *sledges  íntásanóngk4nt ♦sló . ,  mesas*  —  
,  

vezisébea jelentds ré4sa6e volt e mein  együtthatds ,  hartrinikxls  

órvis,yesUléedAek." A három I.oatztdlyban t-,nitd nevelők — peciagö—  

ga►sot, iisembál jött esakokteetdk — we .g+►etettik as alapjA1 a nyole  

ósztdllyal induld 1960/61. tanivnek•  

Mindesek as erecíaények a hdro'a kerEiletre samd .toeztost, egy—et4  

dltaletnoe iskolához osatolt is  ott meseaservesett  .  tovdbbk6pső is-  

kolai oestdlyok esetében nem  .  eaiüle-thettek volna men. neon lab"  



:1P .1r  . . 

: *  rridt- Volna: #stdaaik7ra as uj iskola. IS" a .nevelők é:a `a tannldlfjoaáa  

.   

ris~ről: e~i+asint érthető. A kősiamereti tRr.glakat tanitd draad4 '  .. ' 
ped!sl[6!Itumek / magyar nyelv és irodalcas, ssórtam, adrteA /  

tsahdnt *sepia egy . elkaloar.aal tartózkodtak volnd egy-0a  oaatá3,ybát; 
• A sttaiesati.assyssa ► t oktatók valamivel tifbbet, de e6,ydiltalíbasn neas . 

á~t ttolnat ■ ;'d jukban as ellenőxsds, az 	 erednitnyeió  
höslasabb ős azonos osstí,lyokban megiesaA t16dó foglalkozós. A;tan~►  • 

1dk' ssdestra - tskiikvs suit, bogy tulnyomd .tdbbsigtikbsaa .kt#sétpns. is  

eUgedgee .rendűek — sex a kösisaereti , tó.rgyek, see a  szakmai . r .  
,.  

nyag tekintetiben nem lilt .  volna as ilta]:énossi i skoldrut2 magasabb  
simul oktatsts. Zegfel jebb a eatiJceégss iódssarteni kültSnbtig  

jele ►ntett volna etjat, de lényeggben° aégisosek as dltalAnos iskolai .  
anyag lsaitiiésé ►sn ,aerül,t volna ki as oktatás, is 107 1rissidiLai M►~ 

sou hasonlitott volaa a mull — pedagógusok és tanulók éltsl  ~: 
egyari►nt elitélt -, tisstlln formalist* jellegg ismótl6  iskoléld,-  " 

hos,  

• 	A iCtlss+pontilag elhslJsseta, eaedges intézményként vesetett  

tovdbbképső isskols, ate ~köstsZ3téss - a sxegidi, neat jelentős ttvoi -. 
ségo tfigyolsatie vivo 	timely heiy se t hasonlő minden mils .vdrosN-  .: 

banIiagysarorsstgon, kivéve Bulapestet -, nem okozott ne?sésiségst  

tatauldin+kiaak.  .  pót, a kOlaó lariil~~ tból ,~ öv►őlt — e es volt a tl#~b+- . 

 ~. . 

idg 	még brgltek is, hogy a bsrlvdros egyik leostArsdernwbb  isk~► .. 

isi~át 'tekinthetik uj iaskold juknek,  
i saeadllt tslt.it®lek ategtsreatdee sok gendot, okozott.   

al %Antes igltslóadsügyl Osbtilja aY.onbaal minden segitsdget  

adott, hogy  gyakorlati  ,  tapasstalatokkal rendelkezd psda,gdguso ~t  
.rtü: jesask as istolatipushos. Xaek mellett  .  aeónban gondoskodni kel-

lett a esara,ai anyag,ot ,oktató  tisremi szakemberek ssakoktatókd t  
rahd beeusrvrsdeirdl le. Ns a:aLr neLesebban went, . 4e itsasainit  VOA* : 
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setdslgei, LtNae iak pirteserresatei eseicen a nehósuígelren is dtaogi-  

tr ttek bexnUnke t.  

A tirgyi de sseaélyi teltételek' iuugtbreMidse nyossn indul'  Mrg 

a hdros kis►drleti osstélybAa a tenitds.  

"datok a ajja aatxosott t~Qlákr6l  
p  r G r~ü~~rrr+rrrranr • 	ir~.~+.r_  

A biros oss / dlyba beiratkbsott óaesaeen 	107 tRn+al6  

A beiratkosott tanulók k9s0l leiny 	85 	77 , 5 14 . 

• 	• 	• 	
"  Yiu 	24 	22,5  

Iakolai  ré~s~tteit tekinte tében!  

VIII. ilt.iskolei oestdlyt v46settt 	98 tanuló  

VII. 	" 	• 	t  " 3  

VI . 	" 	" 	" " 4  

I.-V-ig 	" 	"  " 2  

Utoláao4  .Q~w tdl,vsat aserint ~t 

Jeles  OIL 

J6 13  

iósepee 36  

S16gs6ges 50  

1114gU len 8  

As 19,9/60. tanévben a továbbképző iskola jellege i ? ari volt.  

, d. taqi tds kedden 46 aeüitOrttfkön d. u. 

Ae'A.014v 6ratez•ve s  

3-t61 6 órdig folyt.  

Miaow nyelv ds irodelog heti 1 óra  

8ai+itan 4s la .rtan " 1 "  

ittissaak  -  isse. e tek 4  " 

0evseeens heti 6 óra  
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A 	II. f4 14v óraterve:  

Illw ar nr1v fs iradaloi heti 1 6ra  

8saa*on is efrt*a " 1 "  

ssabis, Mrurr[• " 2 "  

laaiswsict " 2 "  

Nesesont heti 6 óra  

•.<~+ 	~ -~s~Y,r~,.t .':~~ íi ~ %Y :,N 
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ono  •  to  *tok as é   ~;•  ki  rl411 4rbsn_  

 

A tovatbbkieaeó iskolibaan felyd oktataais alapjlit a  lUirellSttlisÁgyi  .~ 

nir,.iastirirte eledfoku e°óosstdlya [ital kitvosttott kieérloti taa.-  
terv anyaga adta  neg.  Ebben s pesaki issaretek fa a?~r~grlOok :

. 

alma  tantárgy karetibsn, a vas anyag- is g3rirtáeisaoeretinelc-  
tisi aaayqgaf  t kbali 7rassletpata.  Igen he ~  y•eeaa a „wgj~si ~ee*'!' ,  .; 

 

e. alatt  azonban j+elsi,, hogy a tanterv ear' est kifelasettsm ké-~ 

rettant®rv, sisriest  lehetőséget  ad arra,  bogy  a  :helyi  tieionyok  
is  sstikségle#ek figs elembevételivel ado iparig aeksoaJci ieQears#oi  
is  tanithatók, te,taatt ads  tsettervi anyagból helyi taanmon4t kiiesit-  

hiető, aaivel *atik+Uddeérs is tartalmdr ►ak pon  to s me  ghatórosdséra  

nézve - eltekintve as 1958/59. tantivbsst folytaattt kisérleteg-  
t61 -► signs*  sok taarseataldta7. Vandelke>st#::üC.... ". .ösm,gcedew 41-  
tUnk Ye easel a lehetőséggel. Legjobb Useai ssalcsnbierifnk segit--  

aégiv+e]. öessecíllitottuk a"t+estil Nnysg- és gyirtásieaberst"  
tantervi anyagit, tadgpsdig asórt, everts  

a. 8eegecf non rendelkezik olyan aráse,ya vasiparral,  mely  aa3egokolt7  
t4 tenné a vas  .  anyag-  is  gyértásisaaretéaeak oktatásit.  

b. 4lsériaün.k eglra[+éazt ast sutatta, hogy a tanselók kSsffT többwr  

• ase~ledi tt:tilttsla►ok~,  slat  Sél.~aüeaakosi peuakaisok., dolgoznak, 

alsr4sst tuln,yroad többséglik aihellesdse ezekben as  üzemekben  
~ 	 , 	 .. 	.  

trdlik lehetivd. Al'.  virasokbaaa a tes2yi, r+egZosdlis tdUel-  
3egU adottsigoksuek .aeaelel6en misfile ipeír? anyag <ia gydrtée.  
iss►aurotinek oktsetataa vélik indokolttii./  

Iilgondoláauak hslyeaségót első télévi •rvedaényeiank igazol-

Va.  A  taaat42asn,yi  .  átlag 4Agyanis  

vas  atycag- és gynirtiaiseaerst ►él 	P,6 	 . 

textil anBaS--  is  pdrt4si  egere  tb61 	4 ,  6 	volt.  
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"gas, leivalnkat tuloyoaó .tabbdisi kbgn as iT tolaanda a eseasdi 

teYtilQsoadkbea helyesltik al 4-5 órts dolaos6nak• . 

A  helyi iparokkal őeesetüggá anyag- . do  gydstd:aisseret oktatáaiaak 

ba► tdedt mestigfielhatttiit asokail a ianslákndl, akik pl.  a  3zcgeii. 

kithspárbs, as  ©jesegedi LsRd*r- is lsassöird Ydllelathos, a  

8ed1. Ssartildsszaás aaersód tek ipari tano:ilmik,, 



j~t~ o~t.ta. esal tta.RQ„~ole~oe s~rm ~cor~i~2 ~al~cora~~e t  ar~}~~.~..  

As ektatetsaal kapaawhtos gyakorlati loglelkosetsok lebet8er4g0. ►  
net  aeglerezt4ae alapvatlkin fontos.  probléaa gyaaitorl>iti megol44.•  
sa öilkül bl3andesaa kiedarteeae a malt tiea:tdn forae42is jelleggeól  

bird : n.a. Imit..,lEjtalg sta hibii• Ea felesleges gyakor2atdask  

telyta►tAsa. A lküvel6d4sétgyi. aiiaieaYíórivas id.vnnatkoecs rtnael.ts  
al61r jas "... a tora  bakd#erd iskola anegrakw>rissoxytbeae nem di16 1amm-  
161 +linkefntes jelentátebie al.atpjein heti tti vagy havi kátmsp<i . 
toriamban a helyi lshstLsagekhea; ds a továbükápséi iskola jellagd.  

bes carton ipari vagy eaex6gazdasá.gi ti p-ssaben /etllaai t,azdasda,  
elteaiógazda@Agi teímeláedtive tkaa:et/, 	teoh>eikeisi teenal361y ben, taee-  

gasdaségban, vagy as dltalainoe iskolai, gimndsiamí atiöhilybeea,  

vagy as általános  iskola gyakorldlcért jűbea gyakorlati .uakAn ve-  

Letsek risst..."  

f.gies>erire a fenti reeiidalkeeedet, megviac:9gdltalr annak giakors- 
 

1E04 kivi  iclesrs®tlia ►égét.ilgy találtuk,  bogy  helyi - ea.dottegud,gaiatat  
felhasználva jobb, as oktatás  Os nev.lds sa<emporztje4bbl ereáaAnje.•  
erebb As gylaltorlattbb megoldtlst . tud+ank taleilni a gyakorlati ,Sot-  

la.lkoseCsok leiaeLf,esatgeiaesk sogt.reatésdben. Ugyanis a MK 9f1958.  

YZII. 3-~ kelt rAndeletóvel, ugly a ti$talkorsak .  ki  aeg+i  t6 punkar  

erdhint való to,ó+lolltostatását tárgyalja ás at est kib6vit6,1llet-  

vs *amok kiterjesstisit magában foglald 7/1959.YI.20. k1f re. ►tle-  

~ let v.lSáot ad bór #s litsaltoskeretesti kfvál, bogy fiseieek, vállala-  
toft, iaet€ aradnyek a 14-16, óv kdstS tti fiatalokat tilmee!+sFSkea•,  kir 

srgit6iotxat toElalkostatbaseák. -Terad s ;:eteeen eertt  abban as tt#sotbelme,  
aasenAyibba ige4tyrlik aueakat, felveszik évi tervttkbe, ds  tel~olil~ 

saersttk jeHré3eagy  ja. As ilyen tt#lsSessaaktan fogSalkostatlatató fiats , ► . 
lok . ssAma. 9seóedea mintegy 500 are tehe tó. / 'de vAresoftbi 11166  



számokkal, de ngj►snesás lehetóseig megvanl  / 	 . 
J► aunkshelyek bisto sí tása a továbtkcópsó iskolai tanulók:  ssd- 

mára a leAetd  legjobb  megoldás, a gyakorlati toglalkosások°  4 ~eit- 
, 	 • 

szes%  megterent4sírt .. ?analdink kezdeti, kb. 40 A-os  f~ lsüssa= 

ki  toglalkoátatottságát a tóliv vógirt 92  %-ossá :Wank  teaa a  
Városi ?airs lanka~.igyi Osstdlydnalc elvtársi segi te `g4ve1. BanMc  

epsosssnyekippen as alábbiakról széreylkatunk bet  

e►.  s teon3.d el4WeamiECOilt  as 1001s.  mlyneá aassumi  
, 	 ki tantárgya a napi neas negeraltdtó tilai#srakos gya-  

k orl ati irisakli  jávasl ill k  apoeolatbae,  .  is  au á.l talános  
 . 

iakolAkoan  szerzett ienerestekre fpül. üfivelte est. a  

vonsd hatás t,- is  as  iskolának miginklLbb te kin télyt   

adott, hogy ezeket a aüssaki ismereteket  as (Week  

kiváld airatfiei, teebnikuelai, azakmcsnk#sai tanitof-  

tstk. Mindezt saddux ►kban állt a tout: .boképzá islcela éi1-  

jainak aeótelelótn a tulterv, ersyag  t3aszed121táes~tal 

bistositsni. YLili3ut5sk6ixpese tígyelemuel voltunk a tan-  - 

tervi anyag 2laesfsdllitásEiban, ilogy a tovaíbbkdpsaS is-  

kola Qilja - elgondolásunk asearínt -  .  elsősorban -a  
issamira veld elókiesitas is a sáoe3ialista esrlleamQ  
novelise  
IFelltgn  tekintve nea általinoeaxs képző, ezen pedig  
e l  es$ sor besn. es +s+e+li ie tt esá lki t€isé eek mind].  nagyebbro-

ts  eljrísit irt /Mk.  

b. . ,
To000$4  vái  !r st lC glőtt+ s i  a tov á bAk psd takes!  . 

la, mart a tanulók  .  timid blhe lye zó e4 ben po si tiv lose-  

repet vállalt, ia igy .  a tanuldk beosS,iletes .  sunlró.val  

ters6stt havi 4.500 F`t-tal tudtak hoszg jtiruleii a; asap.  

lid jővtdelsnibta.  
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A .kieábblekben azonban  est a vonsőerdt is magasan tulaizdsriyalta as  

aaeve:ló Y0 tás, amelyet a .rendesere~ een vé,~z.ett lsemi munka  is as  ,  

ezzel összehangolt heti két dabla ►teúi folyó iskolai oktaetb 40 net ►e-.:. 
,  

1ónunka jelentett  gyermekeik ssAmaira. " 
o. 	 teennt a tovább-  

képa8 ískolét azzal, hogy fiataljainkat nem as tizem  

termelési eéi jaitól eelsa®kitva, hanem  azzal bass- 

. hangban oktattuk és neeveltü,k.  

A Ssagedi Lenderfonbgyeárbaauc példaiul nagy erófe-esitéaaek árán elíndi - 
tottak a télmiissaieoee fiazta3,3.oh'etta4:c;:tra 	technikai  minimum tanfo- 

lyamot. sane&  minden  terhét as iizem viselte. 50-60-as létszá-  

mot tekintve teem kis t3essigbe keriilt a vállalatnak, de térgyi do  

es,smélyi feltételit nem tudták "?aaizon bel,iil" kiellgitdeen bi*-  •  
_ 	 . ~ . 

tpaii tani. Az oktatás eglr aikuaá,ga, a tárgyi feltételek saüksdgese-  '  

rQ 

 

és nem kieelégitá volta mi att a tanfolyam  sok gondot okozott a  

vezetőségnek és mégsem ho rts. 4eg a x.ivártt erericénytl Továbbképző  
iakol.á.nY .  elaá félévi. eredményét l4tva a vezetcSség elhatározta ,am  . 

daemon Del€ili  technikai  minimum tanfolyam ane:gs84in te té sé t, is mow ,  

adott minden segiteéget ahhos,/ hoa az 1960/61.' ta,nevbeen megnyil4:  .  

*textiles" tagc►zatti  továbbképzőiskolai osztály tantervi anyagít  

a aegjobbaaa_ e4liithassuk Jesse. Anyat4 támogatásával pedig jelenleg  
eegiti iskolink még eredménseeebbé tételét a tűbbi  teztilíp.erifl-  

seamel együtt. Az 1964/61. tanévben .cár  bizalommal fordultak ii-.  

ko=laiziknos ipari tanuld szerződtetés, szaktanfolyamra való felvitel  

alkalsa3ával. A kereAedelaati vállalatok kiktildOtte1, a konser ►gyLr  :  

igasgstó ja, as egéezeégd,gyí intésaé.nyek 'ke;Pviselói, akik : rísest  .  

vettek as iskolát támogatni hivatott a.n.  t,~s~„ad~2®i Biaottsdt _ 
érte;ke:ialee li, Ata 4;..hallgatva a teati4pari ismereteket oktató  eset  ' 

uk,.  
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emberek és a teztilinari 43seaek kiktildötteinek hosztosólAasit n  

gyakorlati  eredményekről, kérték, hogy az 1960/61. tanévben a3 né-

luk dolgozd egy-e gy  oáztAly lé tasésát kitevő  iiatslkörnálc riesére  

epfe.3álie, az Uzem érdekét szOlgálá tantervi anyagot tehltd oos-  

tilya:tat suervezzUnk.  1 

• 

ALA 9v. ..,.i.d$i1~:i..r  
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A stevéle?4v   terén elta  ered~~-n,yek 

Az egy  vAressbaxs, fluségettt 4.ntérxmánpként, egy  veseete3s  .eslatt .
~ 

ló ,tovébblce3pzá iskola szervezépéneik engee313reetéee érdekében. tett  

javaelatunk zelopvetó indokai knztstt elep helyen szerepelt, hog7 a  

ktS$p©ati elgoadold.stdl eltérő kisérleltd. munkánk : Mind]:  etedmeínyN  

eebb l ~ ~r,~en a n.evei6es 'bards). -  EX a e:ilk'i!{isée egye#bk4nt a  te~óD-  
_      

kép.~~4 1skaldnak'Bevallottah is  elsőrrsngu °O jai  kőzá `tartosik.  .  
  í 

~

.-  -r~  \  . 	 .  -  ' -  	 .  	- 	 . 	. 	 - 	. 	.  . 	. • 	 . 

Az  ela4 esztendőben a Szegeden  en/eddlyeaett hiroM-itisérlsti  . 

osztály erectaa~ rfye a nevelde terén igAzolta algox►do3.s4tsunk ; helyesseí-  

gé  t. Twztertiile3tUnktxsk a kösieemereti tdrgyakett tanitó pedsegueei  
de  $ c;:Et,fszxiki ..lsmere=teete  t oktntS i#zemi azalca=mber®i példAe kösősséO-  

	

. 	 .; 

g6 
 

forrtak ör;€sze, smivvel—lfle3i&etl villalkozva szocialista ktSsok—  
ta té afi  .r:y gink u jti pusu intézményének ki aleki tdssírs. Zits  takdat oletn— .  

tő is  nve2lmunkA,ju3c tekintetébén flleunddsn  elevenen hete3 hajtd—  

e rá volt.  IzgAlam►rsa feladat ef a nem  unalmas "6raleAdüs! volt' .esi..  

munic.ra .a tiv.nér;a, As  eredeti eleondolárs eserint s.: -keriilete:k.Valeieer . 

lyik rdltald.noe isskoláj>íhoz csatolt egy kiaérléti oA:Aályákes,nelJ—  
nek tsnuldi .hetenként két dilutrán 3-3 árira ellátogatnrs.k, ilyen.  

íagahq:ae feladat: nem adddott volne. ezienkrs. A  feladat perepekti- ►  
.  	

. 

viii a ta.ntee_tUlet tagjat, a vezetéssel met;,bl.saott igasgs.lóval  
lQndtían ptigritatták, azelle atit+ett~ók. K~isőeelé~li kot►üceol ta es e~,yrtit- 

 . 	. 

te:4 ssurika a testUletet, mely  igy áe csakis igy tudta  bistositani  
azt 	gy#itthatüst, mely  eleetgadhetetlen. feltétele  
fa jta,  '  de icitltirnbesesn :* ko°s.S#sktiv sxexleai% u  jttpuAu, esoceielieta . 

 

embert formdl:ní  akaró ne3v►el4enek:  

Ennek a nevelői egyiP tthati.eaak elsó eéliri 1Oxaise volt a ■mafairw  
ssea►exeí af  `  a.n t ne~ sról<emnkkal, tansy  gyakorlati  .  eeskas8ltkel,: a ssti- 
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lók: de a aaaktt adó tíaessk kellektie ifenaefogé.eéisl altattuk 	tati 

tuk - nos ainden betladosle ie hiba nélkül - aegvslóeitaai. 

1A1 ...,, 
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2H,azi m unkábi s t~ei tct~a_~  taciul6k rd e sé rt_„  

Tanulőínk még nem részesültek éltal4nos. ~.akolai tanulményuk a- 

,  latt politechnikai képsieben. A munkár61, különösen a fizikai au in-  

kát.ól kü.lánb23s..ó fogalmaik voltak. Az   általdnos iekoldkban ~ végzett 
 

hellos irányu munkára nevelés eredméaye, a dolgos6 sztlldk példamutn-  

t6 menkéjának és a  társadalom fizikai munkát megbeQeill6 k6siril:i►ssi-  

o'ének egyéittes hatása nyilvánult meg abban,  hogy : tanulcbink tulryomó  

többségben 'már év elején Jelsntkeatek fizikai munkára. Persze es a  

lelkesedés Kiss'  csökkent, mikor .  a rendelkezésre á116 f4lmiazaitos  

munkahelyeket ismertettük. OestályYóntikeink és  a nevellSteatillet  

e~,yiittee eIhaidroszd.a3 6e állsnnd; 4  erdteesitéee, felvildgoRitó  

meggyőző munké ja ..  azonban  eredményre vezetett. A félév végére  : a  

foglalkostatottéág 38-40  0-ről 92 96-osra emelkedett.  
, 	 . 

Az tlaemii fogldiosée tervének a2foga.clása érdekében öe+ ~sebivott  

ssű3.ai :értekezlet tult,yomó többségében pozitiv, ha nek is egisssn  

egyönte tti dlláafoglaldsa is nagy segi t séget jelentett. : A es#íló# őr- .  

tekezieten elhangsott vélemények egyetértettek ebben, hogy mankára  

kell .nevelnünk a fiatalokat. Kifogásaik voltak e:onbar{ e fiatalko-  

ruakkal; e.:f:mben tenaeitott munkahelyi magatartással, gondo®kod44,e,l  

ka.paeolat ►aan.. An tizem vesetói, a közvetlen felettesek  sokszor  nem  

kielégítő körUlteJtintéssel állapitották eaegs sit,  mennyit, hogyaos,  

tí ~ yen felt6telek sellett vágesthet el egy 14-16 év közötti flu vagy  

leáctit.. As 4slitett esetek, bdr nem voltak éltnitínoeithatók,  t1- 
gyelmeztettek bennünket: bistoaiteule a lehetd legjobb kMrtilae4asXsili  
ket tanulóink számára munkahelyeiken, is as Mum vezetőivel .együtt _ 

igyekezzünk belőlük fizikai munkát szerető, a azt kedvvel  .  végső  

fiats-Um/got  nevelni.  AS  világos volt előttUnk, hogy munkfrs nevelni  .. 

e  saki a az ilse s1* k megürtő srgi taégével tusi urnk i  
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~R tlzespt .  =tint u~,~ bar~nrik ne~e,,,~éei t . n es t  - as islcola  is ....., _ 	. 	~. 
a ezUlói ház mellá - be :Arl1 vonnunk! Minden üsemtye ellattogat-  

tntnk,, ahol tnnul6ink kdsiil t=elk et.y te dolgozott. Elismertiebel' irtll  

ezaaunk aam% hogy elvtatreiasan srgitettek as üsenek, int6aai,,.  

ftfek veze+ ~.ti. Az $semsk /negyöxemekrdl lévtiA esd / rendszerint  

as erj6bk6rt in meg16v6 tan ►ulófelel6a személyében  Jelölték ki  est•  

aki kóstRtlen?il felelős volt a l.ehet$ legjobb kdr+i7.aények bists-  

sitdeadórt, akivel az ieakala ktievetlen kareeQl9tot tortcitt.  

. 	 Az lgazea44 kedvi46rt keg kell ealiten4inic, :logy es a kapoeblat  

kezdetben lgen Iscza, több helyen teak forméli.s volt, drednnyene6-  

óe aaciraban adz* az e1,ef tan6vben, .1959/b0-ban, a• főleg as 1960/61-•  

es tanévben kézzeli'ogh.atdan e:ngmute ►tko$ott.  Tanulói nk megeserett6k,  

murkahelyü.kot, az €#zemek megismer.t6k tanultíinkat, megbeoaiiltók  

aunks€ju.kat, ami k#ildndeen ahban mutatkozott meg, hogy az 1959/60s  

teuáv kezd+etfvel a 147 flatal kös€il 42 }4-ot leetera6dtettsk ipart  
. 	 , 

tanulónak az eket félm#f.sxe.iZban foglalkosstatc4 vdliRla.tok, iisemek  

¢s inz6zmé ~ YM ek.  
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4 1c6s08e400 el.a.itulda  

tovtbskfpsó iskola oélkitlséaeiben is - mint kQ3soktatíift$U4  

t  

Bi.ndae ads intésaeényének oéiki tüzéeei kL€stStt - eseracpels esotiar-  
lista  *selling.  eajtípuss #t3sösségi . ember  kialRkité.aá.rn kell  térek,od- ► ` 

ni. •lffsösségi eabert esak kösösság alaklthat ki, há alapvretCelve  a 
asodinlíata pafdagdg;iáatak. 6segeden as egységes inté•r.ményként  segr 

.  sser►esett, egy,  vese#s alatt  016 •tovébbképs6 iskola iAros tesstá.-  
lya as 1959/60 ~, .ki ~erérleti~ tanévben teak fors~tli s  kereteke t  adott .  a~  

nevelésre. melyeket tartalommal maegtöltteai, kösöeséggó tenni nekdnic,  

s kisérleti vunkrit v[llaeAl.ó tanteetiiietnek kellett.  . 

Tudtitk, hogy sddsser tekintetében e11s11 szakadnunk az általzúOs •  
, 	 • 	 - 

iekolai scSdezf~ rektAl. YilAgoee volt as is előttünk, hoe4. nem  veket- 
he t~ik be as oktatds, de ft4g inkr&bb a nevelés terén a ki5zépisicolai.  
.addssereket. FbradjdbaQ is  tartalaéiban ujat, as  eddigieknél tevdtib-  !  

lépőt kell nyu jtaeni.  .  ahbos, hogy  tanazlóink jrdekltSdésát felkeltstik , 
tevékeny ríasvótelíikst  . bistoeitsuk.  

Adott,aRgair,k: a.beti  kétszer  hdrom6ris .oestatéa, k2izepee  is elé~ 

céges  él.tca<ldno>ri iskolai tanuhazinyi eredményt elért. ta$ulőeereg,  . • 	 . 

negyhattSrfi  n .a,US41_01 as tiseaelthnn stb. nem  tették leh.otdvé ars uttöró•  
Vagy a XT z é.►_ taVaos iskolai.-illetve kösépiskdfai saerveseténer  

beveseté dé  t.  

tlhatárostttic, ho .gy,  iskoltink If  jgad;gi sservesetét as dltal4nos  '   
iskolai rtttöróesarvesnt eddigi rsunké jéra ópi t j£ik és a KISS  segitsM-.  
gével, veaetéaévsl te  jlessijti,lt tovébb dgy, hogy az eess iskola  

jueágét segites .a káecöeeési emberré forYr+áltSdAs utjén. Segitee as  i!a- . 
koltt az igasi ney+ ldkds 3sségg4 wilds  nes éa és  köve  tkesetes au

.  
nkat  

 . 	
. 

igénylő  próbilkosísainkDaa. list  .a  szervezeti formdt  at  a 	.  

ben  találtak' aeg. 19441. éta folyó -iil  talán  e`e s icö.aé gisko3dbei  

,.i' I . 	 ~   	 ~ 	 . 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 , 	 . 	. 	.. 	~~ 	 . 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 - 	 . 	 ~ 	 . 	. 	~ 	 . 	1•  
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végsett - kisárleti munkéa tapasztalatalt használtuk rel a brig.doi[  

ne geserve sé eé ben .  

Oe.:t+ályinkban as oez.tályfánökük irányitésáral 8-10 fős bri-  

dádok alakultak - ki  Önkéntes té.rsulás3 .ntján. Es tetszett a fintál*kr-  

nak, hiszen az tisemekben, ahol dolgoztak, hasonló elnevezés alitt  

illtsk öirsze muakdeok a jobb, eredményesebb termelés érdeTrébén. A  . 

briggdok élére volt uttörd őre- illetve ra jvesAtt4ket .dll i tottnak.   

Klófordult az is, hógy as egy éve raár Uaemben rlolgosd fiatal mint  

KIF,ac-tag kerEilt a brigA.d élére. Igás, est Qsnk egy - osztályban tad-  . 

ttik elérni. 	 . 	 . 

Igy létrejöttek as első u.n. "prisir-közt3eségek", relyek elősó  

kidé4rleteim eredr:éryeYéppen - szerintem és sok mils volt és jelen-  
legi nu: xatérsam vélem4nye szerint is - alkalmasak arra, hogy  es*  

lhbb maguk kösi5sséggé vulva, ,kt3ztiee4g0 olvaaesák es osztailyt. I+erw  

ase, nem akármilyen köztia8éggd, hanem olyan ezocíalistA, kÖsösséggF,  

mely a tanulók - :3z%bad, fegyelmezett csoportja, akiket egy o41 és  
. 	 , 

egy crcelekvési egyesit. Amelyeket a vesstér ese:•vei a fegyelem és fe-

lelősségtudat szervez é• íltet.  	

.. 

,.nst mir kezdetben tudatositottuk, hogy a brrigddok nerc beréti  

tdrssst'igok, hanem ®serv+esstt közösségek, melyeknek kötelessége  éas 
Zelelóera4ge van!  A  brigédparar+aáanokok aegvdla,astá sdt as sleR !él-  

évb xc irányitottet, majd egyre zsab;adabba tettQk. A második fade . 

ka4;dotin aeddot adtunk a brigádok ujraeserresőeiésérr de a per ~enasaio;  
:ok öuálló b b vál as dtuaá  ra. .  As oss tAlytóstöktí it i rányi tcS szerepe  

síazetsaon.netpuartrdt, dr. as e3.ótérbQl viamsavonultan helyt adott m*  
 ., 

if jtisáa t9rdll6, aktiv, felarleiaséget vá11s16 irdnyit6 munkájának . 

A kialakult brigádok - primér kör.tiaaégsk -megalaku2dault q de , 

atik'ödQsük közben biztosították a kiizösaég neveZóerejelnek ésvényísQ•  

gr. 
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lését, mivel megvolt  a  parancsnok rendeikezeisi joga a brigAdoa be- 

1 1e1. Bistositte volt a  ktWee6g érdekeinek az  egyén érdekei elé ♦e- 

1d hqlyezéee, valamiut a feleidsségtudat, a se t,n► í tatAo joga, isek, 

a18pjfih az e6yetértéa, tehet -a  kösifasOgnek;  .  aint téraadalai eaarve- 

zettivk n ve$cAésre de koor$iréláara ezo.1g6I6 esa{t3r.ei. 

iieekre az elvekre Makarenko 	figyelemmel valt, és  

kü.itiz,tietet2enaek tartotta a ktSrOseég nevel.óere j6nek tArgyalr4szkór• 

A tudatos és kiiretkezetes munka  eXec'rittn; ek6ppent at  egyes brig- 

gd<ioü P  aras . csnokaf briglidnap145 vezetésével_ nyilv4ntertottálc brigád- 

tegjsik iskolai és llze®f mag,start4s4t'i tnnulmányi ere'mt,yeit, vé1- 

Ial,áeait s a köz7es4gi munkábos val6 visanmyéna,.}c k:at3nt{le megrtyil- 

vdinul4eait. ?.zekról önn.16 beazámaldt tartottak a negyedévenként 

erre n 061ra rendszerZsitett oe7tályfón-tiki cSr4n. A brig4dpalranQwnok 

tárg;ya►lt brigádtaz ja,i.nak üzemi KISs ti tAraival, a brigá.dtag etUlei- 

vel, mint olyan, aki f'ei.eihs bcosztottjának fejYódéséért. A briet.á•. 

j1ar€inC€ntlk  ,  ElzErveY.tQ a kollektiv mozi- 48 @t$titLzV to,ge ttilsokl,tt, jA 

v6Lexte :tcino.azokat a teendeket t3n4116 ba.t4ekörrel, a:rerlyek tiesteé- . 

géve.i Artak. 

Icy,  ezen az uton lassan, de eggvalősult at  egyes, oeztsl.y.okben 

a brigádok krJzt'sek;ége, t38t az caztá1*izt3sa+égek kial.aicullaának cs.i- 

réi la megmutatkoztak az 4v végére. ltitbek knztStt pl. a Jóasef AtP- 

tila olvasómozgalomban vala5 részvétel, a aikeres ko?lektiv ezin- 

hit-  és moziiá.togatáiu ezervez6sében.  . 

As iskola kázZlsrággé válriséhoz terriészeteeen nem érkezttiAk tl , . 

blazon ahhoz wok olyan tényező szükeégess,, w•ely nem  éil,lt rendelkezé-

sünkre az elsó kieérl;eti évben. lehetőségében azonban biztosak  vol- 

tunk, hiszen ez oezt.állricöxnaségek belső élete megmutattas arilyee► 

lrényn tan,tlóii';;uségrank 6rdg,kló,déee, és ez biztos tdutgOnt volt ah-   . 
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hos, boa  kollsicti• 'awtkirel kidolgossurk si eTitösstksssaád. 4rnelr-  

óoa as iskola aphis ítjasdgiosak órdskl.lSddsét de  •  tilrlln#elFt kite.  •  

3osó .prsgrerst,, aslt sulk •slap►•tó t~.4xtye St ea iskola ktsstissig-  

ss vi1ieáaeks  

., r 	 '. _„L 



~Svor toa 	 ~ Lfi  ~ kk 	e re~atéa3a  i ko~nhheri 

" A testnevelés a koaaunie ta nevelés egyik. alapvető területe.  
Sl¢segiti as értslmi r:evelist, annak aik4rét, szoros kapasalatban  
aLll as esztétikai, politechnikai és erktSlnei neveléasasel*- irja  - 
Xairov. A  továdbkópaó ielsolAk aóraster►e azoravtan . nem ad lehe tőaié~st  
at  iskolai testnevelési őra beaillita4edra.ereuttüc, rtoqy eRl. a kdr---  
déet is neeg ikell. oldanunk, alert  eportola4si lehetőségek  mteremtf-  eg .  
sével, sserv*sett ird.aytt+tstvel olyan  novelist  esasköst nyerttnk oat-  
]yet egyétlin ssodialista iskola see nélkK.ltfshet. 	 - 

Éppen szirt tdrgyal`sokaat kesdtlink tab*  sportegyasölettel ta-

nulnak iekola4n kiviili rendasseres, érdeklődési irdr.yukaeak magtele-  
/  

16 sportolési lehetőség aectereatise érdekében. .A r►iltinfile eport-  

ágak  vezetőt eljöttek iskol,énkba, 6s ott, itjaedgunk egéaase előtt  

iemertettik sportdguk saaépaeégeit, lehetseágeit. As eredmény  :  a je-  

lentkeséeek terafn kezdetben ,:eea volt kielégitd. Os3:dlyiQnölceink,  

brigddparanosnokaaink aeggyőaső, lelviléigoasitaé Nvnkdje azonban ned-  

ho s  ta as eredményt. A aalt asodik félévben a tul r-yosb tt3jtbasá  g mé  r epor-  !  

tolt valahol..  

A sportolés terén elért eree 44nyeket iaataertettiWaaa egész if-  - 

j  uség előtt.-Ai ercdaainyeas ver ,  enys6ket diosére tben, eRt jutalosr-  

ben  réaaa!<eéitettük. A tavasai .mesei tuta3vereenyre, ahol a Szege01  

.Vasutas SportegkesliYet  - ssineibsa ki saé.rblagosan a ml lealnJetink ia- '  

daaltaak, az e6ées iskola ifjuaeéga kivonult-is-lelkesen biztatta'  

veraasnysóiaket, aakikreg ii nyerték mind as -egyéni, mind  d osapat-  

hajnoksíaot.  

Ifi serdülő és if juségi sportolóink assttmét. 8segsdea iekola3nk  

aaővendlksi mér  Az  első évben komoly mértikben felemelték, .  eredmé-

nyeinket psdig elismerték a Y?Sé rexetői le.  



As 1940/41.  .  tsnivrebiwisabal#sott taaalank icösOtt tavAbb  

tattttlk : a as•rnrsó ambit  elsdsorban as iljosig tsrsti tajláa4sare~:ir=; .  
láaiat a helyi is orsságoa sport érdekéőe8, lfódsserenk a tort».

.  _  r 
 ; 

kdpa13 iskola tastalőiAaik rsAaesorls #satntmilóss  bia~sitistis• a~  `, 

• sigedi sailátossfg. es oresáa bár®ely yárosdbttn Altaltnosittlatii.  

SiriaAslai ds -sod  '  aportegyssttleteiak ainítenlitt örSosAei, b / . 
 

vislik, ha as iskolík 	spvitoló anyagot irányitat ► elt csoportjait.. : 

ba. A nói sportolók as  adj  aíaü6 ali.stelsa saiatimak ielsa:ldsi  .  

írdlkóia ► a  tovibbkipsd islroláls tudatos  eserr►eslf is iaMlsyitd  

. 	 ,  

k#fttitkal took  simits4ltet adhatnak a  helyi i a' *resole**  női apart.-  
lók ssdidnslt is ared. ,Aaysisok e•eléee  .  dreek4boa. Anyagi, .tfkiaiet-  
ben a tirsardalai is  tisfsi spostRgyeefiletek trniia 	lebet6sígat ' 
tudnak  biatr9sitasi,  melyet  • toeáb:1ldps6 iskola anyagi  teik#astüt= 
cége 	akérlt 	tudna aegadni. 	 ' 

• . i 	 aaG_,. ~.-~  
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ké.,  1~ k 	6 	T 	lakéss4t45 .400411vok  

it~,nt•„ai o w tSí3sitd4itiee. 	' 

A  tovdbbkdpsd iadcoiAkat sOveládéwpolitikai sstikeigassrUsés  

bivta dle tre. AS  1962/63. tanévben ki kellett asoket dpi ts'ai or-  

assdgoat viszonylatban ixg,;, bogy a g,yaforlati óletaaek legmegfelelőbb  

legyen. dsoeialiasta irkolareanle.serUnktiamt veld belytiket a w nisstew  

rí rendelet as iltrslArnoe Iskola de .  as iparo3datt• köst4tt 3elólte ki.  

~  üser•p0k hisag;p ~itld, a  a ktis+8piskolai o. ~ctatde liltalr~nos ,be~rese.ti-  

sdig tart . Addig is bístoa~itja 6 k~ telesd iskolástat~[st a 16. diet.. 
~  

évig sEindkdt nembeli íPjusdg ssáma[ra. A ta.p+ssstalAt 3s-geden'  asst  
, 

:L4tattta, hveY a továbbképző iskola sirtden  nagyobb nehéaeAg:nd1k411  

s•6valdsi tható, s a nagytizemben  végzett  ~a„k ,iorlati~, altco~: e-

redményes.  

'A fenti  eélki tUsdsek, melyeknek  elirésit a siniAster. i rendelet.  

is R v16gróhAjtatsi utesit4s gyakorlati )0 eérletek alapján ssorgai-  

maasa+, a helyi esükerdg].etek figyeleabe vételével megszervezett el-  

eQ .kisérleti ten4v43nk ey►ujtotta tapasztalatok arra k4a;stettek ben-

mt38ket, hogy őeisedlliteuhk ldbb Uses,  intésadny igényét kiel.égitó,  

iskolAnk Alkitdst§ateivel öess3aangbaw illd tantervi anytY,dot.  

. üst a sok ttirültekiutóet, Osakaai tudáeti peáaagdgiaii tdiiko- 
 

sottatlgot kiváad sankdt 1960. nyárfa végesthllt el. A '  sseg+sdi Unesaak,  

int4140ény•k vesetői, megértve as akQid aagyíontflsatgu politikai de  

tsírsa►dslei jeleintó,adgdt, as Meads  $sooi ali sta neveidbe éíbelrdben  

minden segitséget rs•gadtak. • isnka sikeres elvégs4sfhes.  

I~► ds esskie igy  • +~ rn,tsxESk, ~teohttikarsok, ssadusunká•ok is  
. 	 ;  

pedagdgtsok tiearsevogott sunkéjtval - sikertilhetett a testilipaori,  

a konserviperi, as  •gésssiagyi, a narosáaipari, asnépitQiparí, a  

ker•alloede].mi, a kerte3eseti tagesata ossté2yok tantervi anyeMgdt 8es-  
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A taatervi aryag kiszemeldsAt eludes drdekelt vAlialattal 

10#0681161 6e előzte meg,  eh'  tAjdkostattuk as lzemi ezakemhere-

ket iskoliak edlkittizAsseirdl, adotteAgairdl. gleve felhivtuk a 

ficelsort a maximmlismus elkerdlénAre, legtöbb ens then nzonben 

-elkertelesM11 TiestAztuk 0 tovAohkOpml iskola vissanyAt a szak- 

Atiodit'pa4ahost  hangsulyosva, ho y gem most, sem a jövSben nem 

vtlhat ezakmunkAakdpsid intismAnnyd. 

Itlerungu odlunks itlits.z01.telfj.cdesAtis_dsre1'étif .  

tssel etyiltt termdeseteses ssolgAlnia tell a pAlyavAlasztAa meg-

olddsAt le. 

VegAllapodtunk aboan is, bogy ki 	 a szakmai oktntdst 

az 1960/61. teavbes. A 141101kozó maszaki kartdrs fogta aautAn 

öseze a sokszor 8-10 fdt is kitevő, a tantervi anyagot összed111- 

t6 Uxemi kollektivdt. 15 felelt a munka hat4rid6re val6 elk4ssit4-

eddrt, vele térgyaltak meg a kiszemelt anyag pedagdgial exempont.. 

bd1 /brUnt dtvizsgAldea utAn a vdgleges tervet, melyből a szep-

tember 20.4 indulAsra minden estakoktatd elkdesitette drAkra fel-

bontott tawlenetAt. 
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A kek jEk 	saos, *A 4 	, 	m ji .4 	4,A  se 	L 	t I  

• 

AS 1959/60. tandv befolOwidem •18t* mindom iltalino• 1skola I-' 
gasgatdAbas eljettattunk'egy, a tovdnokApad 	0413't, toles.  : 

datdt lemertetd kerlorelet, mely ben egyben tdOkostattuk a 

eszidlyt v4goett 4rdekolt tenelőknt, bogy hol, slicer kell beiret. 

kosnlok a Invébbkipső iskoldba. Vdsoltuk eldttilk a lebetdedgik•ll 

0 randesakse sankanslyekre vela jeloatkesdeek módjdt as fissil 

menkakelyek elessliadt, a tereakető bir easseg4t etb. Velhivtak 
 . 

figyelmilket as lokola  kdIelesd  voltdra. 

14rtiti, bogy a VIII.oistayok ookAdlyfdanki1 as lskoladv seg. 

keaddos etdn, szeptember 1-10 kdadtt elleadrizsdk, k1 as,  akt  41 

volt VIII. isztAlyes adveriddkok kasUl nips tanul aserveoett torsi. 

ban tavAbb, da sit jelentee lgassati3dnak,,01 &impos t  lelklIsme.. 

retest utónjirde mlapjfin de • elvatales iratek /bolratkozAs1 $r 

gasolvdny, ipmri tanelő esereAdde 	adatainak seititi 'dgdvel 

litea dowse a tovóbbk4psd iskoldba jArn1 Nitta.* tanulók jegyz4k4t, 

4. kiildje el a tovdbbkópza  iskolai  igpzgatóhos q tanulók "kegydal 

lapjdvale •gytitt• 

is a sunk* adg la is, bogy Based= egys‘goe latOzatinyként in. 

.dult be a tovibbkdpst Iskola, igea set blbdval jirt„ itertilmteird 

vald tagolAdde eset4ben nig tabb bibs adddott volna, 4e ele abből 

kftwatkesiks tőbb lebOtőség a kdtelesd belratkoads *161 veld kib :0;411.: 

ra, tigyedges, mind's tsaulót aziaontartd. kellően ellenőri,beti.  

random. kldolgeads! *dream kivAnstos leans as 11*(4.1 fegyelom, 

as wgyeald elbdais, a boiretkozds tel 	*Ikon, órdekdbon, 

r 
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hfll►t_,_ t bistoei Una  ~s 3ist 	és a t~a , ~uakatl~rl ~s~tt~— 

lya3nakk a•giteáaével  

As elQső k ba3l vi litgosan köve tkesik :  hogy a  tumi. bbke pad totals  

gyakorlati .irdayn tovaibbte jleestdedt aWailsti t  ssakmatr'a eldkdssitió  

Pale.  osstd7.yok sservesése a tantervi anyag tiesaseAllittisa aa1—  
Iett a awisukabelysk -  bisxtositdadnek kdrádse is aegolddsranrrgiró  tsl—  

adat  volt.  

Iivel a snsegadi üsaar.maek.cva ralatok :  ismta6sasdnyaatic rosgsa4t voltak  

=►' 
 

ilyen irdaayn igdnyeik be  jelentAaairel — a szaktdra e.iőkd esitQ,  
tovatbbkdpaaia3 iskolai osstsElyak legnagyobb ealiyal bird  eiindita3i :  

elaaífaorban taSlUk kdrtiik a aaagfaeld, legalaibb egy aestadly lét—  

ssdaát f25.-30/ kitevő tdledie>sekoe fiatal alkslraasáei lehetds4—  

emit  aasaagtareztdasdt. Es3en a Wren  nem  volt hiba. A kellő iddbem  

megtett isntdskeddssk az  űsasemek réssaór6l bistoeitottdk a megfeleld  
ld ttas>ISAseke rs  te  t.  

A  fdaea$tnsakoe munkahelyeknek  14-16 Eves  taankt~ teles tana.lókieal  
 

való bett3lta.4sdben paslctasataatd segitedget  kaptunk  a Vargei ?andcrs  

aaasza`icaáigyi ossatálydtö1. A nysir folyamin a a<n:.,, aadg,yi oestafljrhps i—  

raúaya tott taaaueuldiakat saiuxaatalegdlyra►vel laittdk el, a let:etó 1emegte—  
Ielóbb íaatir:.kaaahe'lyskst bisttoei tottlík. s sgyatta3al falhivtdk fitayel—  

milks*, hogs  aaagusastus 294:30.01 ,4a kö telsstY a tovdbbké psó  iarkuh- 
1>áa ►a 

 

beiratkozni. Iskolánkat ltafthottsnkint t104kostsildc, sarily+an  

aaaaskaarhslyek dllnak readelkesdsrrf tel  jegysdasket kdasítettek az4—  

astamkra a  rár kihelysaue tt 14-16 dares  tankteles  koru f  iatitaalokrtSl.  

As ösasshaugbsxs végsatett munka asastptembsrbin folyt  tevdbb, asttssilcor  

is as iskola vtsetdsdipaas  ,  jegysdke,t áilitcytt Noss*  a beiraattkaasOtt:  

de meaa ciolgosd teanlaSkrdl :  akiknek e3éselyesied+C a legnagyobb ga►n—  

doseiggeal a3e a lehető 1eggevidebb idő  alatt vaégeGta3k el.  



Iliad as  ftseaak.kol,  átad  a tunksi>gyi osstéllysl Tale Daraóaw.  

kus ogyiltt•fiktSdée t mauls loans alképselni a korAtlrtoks• slossiitt ~, 

•itf.ké't oastAllyal süködó torábbk psd i  ekalai tagozatok eoeté#~ ,.  
. 	 , 	~ . 	• 	. 	 . 

% sacsk~rs eléloíasitd ostldlyok gyakorlatilag o ~rolm~yi! ismnic[la  

amide as  9a7 in10100aYk404 to  rtsslds 8latt:  .akbeő tovibi  ~o0  
só latkolikbati iapsollaotd oi.  



1 A ki  :  rle  

:  ~~~i„ elke3 ~nsdea • ba~©„1~isAe ;+rréa  
As. 1959/60. tendv bete jPsdee *Litt egy hdnsppal .elktildtlüt ird-  •  

rosuatic tltaldnos' iskoldiba tdjdkostató kArlevelilakét. A VIII. semi.  .  

tdli► osstdlytáadkei est as asstdlytónglti  ,  dra kese tibee  isaeritttdk. 
ilay-k6 t  iskolában  magma t!i jdkoslsttart a VIII-os tanitlóket, de fe- ►  

leltea feltett kdrdéseikre, Al ,erededny, amely abeiretitosdeokst6l  

, 

leserbetQ. volt, eldgntbtte .a kd4rddsts a továibbképsQ iskola tero-   

tertdletdnék taeja<i esenélyeeen téjdkostasedk egyftegy iskola VIII,  

otta•dlyob ter►ulbit a tandosáráe eldtti oestdlytáatíkj, órdt egyitin.  

As uj tandv hosP.dvetáleces lé tesámdrdl is td jdkosódhettmnk rif- . 

víddel a teairsArd.e 	Bs nagyban e1depegitette a ktS7etkesd ttsm-  

irre  velő  .te! k:dszalisünket. litl jdrAeruar. a köretkese volt a Vdrosi  

?anise ntunkadgyi osstdlya ag jt lsban elküldte f skolánknek tdjfkoa-  

• tatd Wirl . evol.ét, hogpt  1seiiyen ascakadkben, May ipari' tanuld a wíioe  ,  

ssüxeégi'bts. A tandvsdrds betejesdse Main, as előzetes telRéris  

drdekdbee mindes .éltaldnos iskola igasgatdjdt61 elkirtük a krisip-  

 , . 

iskoldba be nee iratkosott teauldk sdvsordt, ls►koiaeit. A kit adat  

különlNiégd megadta inkoláfnk jövő tort tanalóirtak hossdvetóli`es  

lates4nítt.  
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ek
,
eslet ,s  ti  ~  ae eaeerte té -  . 	.  *Saloon  

   

As iskolai é♦ e.gkesdése utoin 8. aLiilőltet Ertekesletre hiVtok  
ö eese.  

itt toAatoei tottuk  a esUlők kifsött, ho?iy a tosibbk4pnl4 lolkola  
sea. as elótttik  •i• roues.mlikU, formalieta jelle0 iemitld iskola  
utó8jt,..hanem a atoiakira novelist. a esalcaAra való eléképséet 'ts  
asolgfil  ja. Egy-egy ssak®tre. ♦ona.tkosdlag as .iskslánkbas : sasat-  

oktatdkéat slikbég elrt4raak nyujtottak perspektivikus isatrti--  
tóst.  

ti.tésttlnk a  l,,VioLnmi is  .  TMnzély4nek ismertet¢stsre. Besu-  
tattuk as lekolába jdrrie ellenőrsdaét ssolgd16 ellenársó laookat; .  

Lástük támog,etéeukat és aagsser►eztük as iskola ' niti-jdt.  

Jelen voltak a araülői értekesle teken a tanulőkat loglalhosta-,  

td ' iLoeeeit ki jelnit teanulc4telelhsei is,  akik  a  szülőt  értekesle~ .. 
rigén b,Qy-eg, kavabtisó tagosatu osxtálr osatdlyfAn5k4n4W ♦eseté-  
edTel sr.g :beazéléeeket folytattak ®z erjee :iisérekkel kapcsolatos  . 

aa jd toe prolléaákrdl.  
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nssi,.rd, biliprossisal :  

As tl;ósókbes isMertetett m6doa egy-egy .speeiá►li• tagosetu . 

osstily sisdsdra oírsókök,  :  teehnikalsok, ssakium.késok is hossdirt+lf . 

,  	 , 

psdag6geesok üséaeSoiyatt asakdjdnak eredsényekáppen létrahostak  

hit saakma teir4letér61 a sxaúneai eldképsfst sselgA16 tawtorvi A-

nyagot. Knnsh  tani t6e't kivdi6 tlseni elvt'reak i ►áll el tdic. Al s-  

A7414 tsn.itdstnait alapvető elveívs1, iskeldsds jellegd srddsserri-  

Tsl, óiltrdatos annkdeal aegisderittilk as űseai e3vtAreakat, akik  

~ iges kosely pedagógiai, tredain,yt felmutatni tudó olctat6kká váltak  

R tani tNdsi dt végire. ,►sel~let is a ~takorlst tisesekapoeoillh 
~._.,._...,..,. 	, 

:  teróa ,  pedig olyan eredsíhyeket tudtak i•lsutatni, selYbket osak  

wait .tlsesi veaet6k tudtak biptosítani.  

A tanév beYe jesésQ előtt tartott nelroa.isi 5rtekealet  as ered-  

:kinJiek z~ellett hignros,e'zellat  is !'illapi tott sags as öe.a•edlli-

tott tantervi anyag aszimal.isiusa, a tankönyvek, as azokat p6t16  

jogsetek;Mánya9  a szakmai  anyag mdaodik tdlérben val6 oktat'.'-  

nak telje 0 ae gssitate t6 se stb.  

Tanéos;cosdsaink eredaiénJekippen as sled 4v 17ekorlati tapsss-  

taletai alap jdn positiv lfpieeket ,tett8nk a  fentiekben felsorolt  

eredaére7ek tokosdedra, a hibák de hid , .yoss';olt  té]ssá~]~e~árrt. 

Salk  legfontosabb eredménykint köayvekhe t jtik e1, hogy ts-  

nitott hat ssakma teríiletin elkéssitettdk as uj tantervi  `  aigagot , 

may  egyrészt  cantos a Ilr+a,iaalisanet61, sásríszt  g: aa~rilli tríe ~S.-  

hős egy iv gyakorl:ati tapasstnlatát hasznílbattdlt fel esakokta-  

tóink. Yegáll:api t~Isunic as,~ ho~ as aj  tar~►ter~►i anyi~gok 361 esol-  
.  

gdljlit isholdnknak as erssdggylis 1951, olttáusri tilásia elfogadot*  

egi►ilt lsitoa tosabb eéiki ttiaisdrt, a saeWta  .  r3lf elA ki esi t f s t.  . 



Mintaként ks>R611iilt A .esegedi tova4bbk pss iskola nyomdaipari te-  

gosata I.oss.t. r4ssóre as 1960/61. tandvbsn lefolyt tmni tats gya-

korlati tapnsstal.Pta Alap3An k4sstilt aj, jRvitott .5essedlliti[su  

tantervi anyargaite  

Xisérleti tantervi aanyea   

• 
	A~a~ ea~-  f aa ®i al r tai sl  eaate  rs t  

1. it nIroatatée Zeltqléliest  AS iris te jladiaas.  

/, 2  őre / 	üatenb"ra  is a magyar nyomdtlassat !e j=  '  
lódiss. 	 : 

2. hui-► ~►drtdeiseeret satlá~get~ +a6~e es iorbaant  Nyoadaipari  

/ 3 óra / 	~ 	sl jaértsok, elk- is aa►6lynyoa,ataatis.  

A nyomdaüaaem Se . épi tctee. 	 . 

3. Sssdeterai 1eamerete&: 	a. Sáedési el jryrÁeoác, a eseddterea be- 

/ 12 6ra / 	rendesiea. 	 . 	 . 	. 

, 

	 b. A be tü ká  esi  té  se, bs ttíliai, a he  til  

réese. Pontrenaleser. 	 . 

~a:. Sst3vegesedis  n, ti bld sat is saa!teaintiir  

kel esed6e, körsyvanedds.  

d. A eaisdógip működése, eRsedó,Sáptipasok.  

s. A korrektura, hel„reeirt4e, a fleed,és - 

>tltaldnoa ssahályai, islés Egn hetfte-  

ve.rhstlSsi6.  

4. pQabOpteraai imersteks   Efiptsrai anyagok és segidganyagok, a  

/ 12 dra / 	giptersa telépitetteióge .. gyoadgiptipa-  

sok.a  

a. doraai.akiltfvi s is ?ormasdrds, q nyomia   

slókéesitóes, beigasitds, egyera,geta4a,  

bsrakais is ts e té k.esi s.    
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b. Papirfajták is papirméret►i# isserte-  

Use.  

5 ,  lb im► lcá,á,,;t~,,,~,e  ti i,swere tek s Yöa~rv kö  tó ese ti  nk ~úoxyaaea,t~f  ea/a~i-  rir 	 r.rrri 

/ 10 bra  /• 1 arre re t, könyvkli té sa ae ti ké si eserssi-  

m~1C. 

a. Köntvki,ssitt4a, k8nyveit soroaatgydr•  
tésa. A könyrteet kikéssitéee, titb-  

l rtké szi té e.  

b. Vegyes kátésizeti wunkók, portent-

lés, összehordás, en.avezde, tömbö$éa,  

füsés de szilmorés.  

/ 7  óra / 	.  a.  Myers- íe bOrttott dobozok, ta- 

sakok is irattart6k  é -  xítése.  

b. Betti é e tvnöntie. 	]ti-  

k é  mai té  e. 	 . 	 . 

c. Klieókésaitis, Pinyxépezéa, mars..  

tAe, szerelde. 	 . 

d. Wlyegs8kóez~ táe, etencyl soksao-  

ropi tde.   

S. Napilap 1,4esitiae.  

~in~c~rt~dtlmi é 4, men~s~l vi l~sretek :  
/ 8 dra / 	a. itankafigyl  .  kérdések. Vsállalati  vun- 

karend. Ipari tann16 -azerzedés.4"el-  
je®itssinybiresie.   
A  dolgozókat érintő ktilöabösli kee ►ez-  
ményak, Siwaiali®ta munkaerkEfloi.  

~ 



b.  ' balesetelhdritds. As  ólosaósg+esís  . 

QegellSsd.ee, A bal. se t.•egeláséee. 81•= . 

slfsegdlynyujtda. 

'8. gseslitoaatiss  Ldtogatde a vLlltalat ktiltfabösó üsearéaseibm.  .. 

/ 10 8ra / 	 '; 
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semi  oestályfdntfki .brsdsk bevssetéae. As Uses  nevelési h.afiiIs~,énssak  , 

f  oko9wéisa  

Alapvető elvEink v olt kieérle ti munkánkban, hogy tanulóinknak  

filmtiasakos Ssessai .munkdt bistolli ta;wieic, Ennek a  törekvé e#inkqnek he-  

lyesaség+it több pedagégiat elméleti és kiszeli'oghátó gyak.orlati  

ténnyel igazoltuk  as előzőkben. Törekvéseinket siker koronéstss:, a  

. toglalkostatottedg as 1960/61. tanévbert is 94 %-os volt.  

A heti két dilntdni 3-3 órds isko.lss.í 'foglalkozdeoel'  szemben  

ott tolt a  heti  ,  b-aapos féluQesakos Use,ei, foglalko$éie. vill.igos k b-  

v+etelményként é.11t tanteatífletünk előtt, hogy a sáaodik kisaérleti  

évben fokozzuk as tizemnek, mint  uj nevelési tényezőnek haatsissslt.  .  A  

mlleodik kisyérleti év első felében  as előzőkben vázolt mkton erósi -- 

tettük iskolé►nk kafiasolatdt a tanulóinkat fo6lalkostat6 Szemekkel.   

Es azonban még nem  volt  kielégitő. Iskolai  osztályfőnöki didink 
 

sikere, az if  j  uséigi,  önkormányzati  szerveinknek, t  brigQdoknak  01  
,  

bevált mükt3dé ee sarra bistato tt bennünket, hogg fé ldvenként félév  

után  de  év vége előtt  a  tensaelőinkss►t foglalkost8t6 fi:essrtekben  

suk meg egy-egy osgtdly osztdlAn8ki 6rdját. Célunk as volt, hoc  

az  Uses  vasetóség6nek bevonásával még ereAm6nyesebbé tegytik ekta-  

t6, ..ueVelő munkinkat. As (lawn osztályfőnöki 6rdt egy-egy osstái,ly- . 

.f6nük szervezte  sea se iskolá.nkban tanit6, az iriQtett, Uss6emben dol-  

goa6 ssakoktsstd, valamint  a  brigddok vesf:tltíneic segitségével. 	A  

rr,sa,nkdt felosztottuk egysasis kösött. As Uses, a vállalat, intés: .  ény  

ig ~sga tó ját hivta as egyik, a  másik  a p árttitkárt, 	elnököt, . 
 

ICYSs  titkártsktivisailta, a harmadik a helyiséget bistositotta.  

.A  meghatározott napon as osztály tann161 6aszegyültek, s  

seg3ssivottat előtt sastdl,ysgzerú osztályfőnöki drát tartottak. A.  

brigádok vesetői beesAmoltak a tagok iskolai tanulmányi és Usemi  

termelési eredményeiről, iskolai 6o ttseai megatartdssdről, . iassolt . 
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is  igaysolatlan hiÁnyzEienikról •  iieaelték és aegdioeértdk a jdka.t, 

elaaraess.taltálc a aul=,ss:tókat. ,ts érintett tanuld, akit Aiesértekc 

vagy kritikával illettek, egy-egy  pillanatra PelAllt, i : wrRsné 

válva ezáltal as Uses vesetói előtt. 

A óesséaolékat esokáe ese.int as oestálytón8k  zárta ld. Esután 

esálta.k boss' as ttsel - ■eglsivott veretdin_ akik ez al.kaloamal 	he- 

pillantáet nyertek - minden  eddiginél  ,  jobban - falmilasakoe riol- 

gosóik életé bp, inko.lónk oktató munkájának  menetébe.  Pezi tiv 41- 

láetoglaló.cu:k 	iskolai munka mellett komoly  jnvulftst cre m->nye- 

zett tam{ ►1F+inknál. Sgynéhány igen-komoly elmaradást tanuuít6, te- 

gyelsssesetlen tanalcSnkaáj. pedig. 'Agráeesera javulást is tapasztal-

tunk as ígasg4td, as Used pArtti tkdr komoly, assemély szerinti 
hozzá intésett intelmei alapján. As Miami SIJz Rlt.ksirok, róssleg- 

vesetók aktiv bekaporseiddtlea' egy-egy nehéz pedagógiai 'eaet megpl- 

dáeába, mint egyetleri ■egoldsiei lehetőség, vált be a következő i-- 

dóben. 
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Uria_os2112r_  head  nyesíseineic 	 b eredaéa3rsi a s   
~  

1960161 taaév boa  

1CI Ss osoportetok javaslatára terveztettük meg iskolánk jdvá-  

. nyit, may  asiafb6liktaisan Abrásolja a aoe.ke és a tar►ulde ösestefor-  

rotteágát, melyet alaspeet6sn szerves  egéeesd fog tie^ze a proletár  

internaoionaliaattss ssísbAlummas f:y titága vörös osíllag.  

IskolAnk jelvénydt sinden tanulónak bgezkeasdg volt viselni.  

Is  kdt.:égst kisáróan növelte as egytfvdtartozfis, az iekoVhoz való  

tartozás egyardgiiban is jelentós érscelm6t, tudatát, Klgs oasoportsuzk  

tárgyalta meg negyeálIvenkéat egy-egy arra drdeareenek motetkosó  

tanulónk gISas szervezetbe való ajánlását. Ennek káezőnhet6, hogy'  

ez áv elején  2,5 ;t-os KISz taglét.esoinunk n tanév vágón 22,8 iL-  

op  volt. .Ns nagy segitedget jelentett n brigddezervezetek aktir  

ariiködfieében, hisses' a brigádok 4 14n A116 vesetQYet ds vezetftegf►  ; 

lyetteseket as egyre t3ntu: atosat,uá váló fiatalokból, 1CIös tagok-

ból választhatta as iskola if  jueáf;a. A II.í4l4v elején, milker  
as gve1e ji -viegettylagosan as oss t tK].rfZánísk által erósebben irá..  

nyitott - választással szemben a teljes őnállóság j gydbea  vd~ 

; 	 . 

laasztotta meg egy-tgy brigád  as  arra árde®ee vizetóket, megfigye-  

léseink Rlapján tiegállapitottR tanteatIlletünk, hogy if  juasllgnek  

igen j6  érzékkel vágezte el ezt  a munkát. Kis iorultak a veselds-  

b61 azok,  akik ;3•t, iekoltlbe.n vagy  as dsesben nest Tdgestdk áunkájá-•  

tat  példamutatóan, de vezet6kül vá,laeztották tanulóink  as  iskolai  

de  Ilseai ataíakában élenjárókat. As üsemi ins  sserr►esatelt'  imitated-

Oval  egy-tét helyen flonse~vgyLri; pyomdavdllalát / már azt is  

sikerült el6rnünk, hogy  as  Iskolai brigádok as tiseabeh le  egy  

munkahelyea vdgestdk napi fd.inlisuakos munkájukat olyaan eredmémge1,  

hogy pl.  a  konservgyairben a heti munkaer6elosr.táe alkalmával a  
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,.: 	 . 
sUvssetók versenyestek, .hogy k1  

kapja nog .s továbbk;psó iskolai bri .gddokat, akik pontos,: íegyelaef   

nett munkájukkal kitgnteY a tabbssás ta3ba31 á114 asegédapeuak#e osapat-  

bó1.  

Iskola~nk: .belcaposolddott a Etas Qrssadgos gtispontja által ae~r-  

detett Jáaseí Attila olvasdallozgalosba «  ICISs csoportnak tagjai itt  

14 példamutató munkát végeztek. Sserresőmu>eká j uk,  személyes pildamu-  
.. 	 ; 

tataisuic eredményezte azt, .hogy isk ,Aénk if jusdga teljes egibsibea  

bekapetolódott as olvasómozgalomba. Srea:irAzty as évva6gi beszaéaelók  . : 

értékelése alapjaáste 172 bronz, 32 oast jelvény elnyerése. Snook  . 

az eraedméuyinek különösen nagy jelentősége abban volt, hogy teas-  

ldinknaask tulnyantS tObbasése  nem  volt tg tagja nyil~aénoe k ~ayvti~-  
 

nak, és általuk olyan területekre nyomult be a vérosi kgrrt.yvtáresol-  

gálat, melyet eddig fehér foltok voltak ssa!Imára. A továbbképző  

iskolai .  taa.uldycnak  ,  as olvaasámosgelomban  való réssvó  - elére felfi-

gyelt g Hazafias Népfront Országos Ospont ja, 60 esines, fényképes  

riportban számolt be róla a Népfront oisaá lapban.  

seortoMpi  lehetőségeink kibővitésére ebben as évbea is - as  .  

előző jd1 bevált gyakorlat aelapjaín - a téra8daiai, tis+emi sport-  

egyeeifletek révdn gondoltunk. 	tagjainkra azonban ebben .  ms  

ivlMgn sir komolyabb mértékben ttsseakodtunk. ülsesorbaen a péidaelaee-  

tatié, a  sservas4s, az aktivisadlaás teruletéR. Iaakolixtkn:aayk a ssegedi  

all  atlétika utiapótlaása terén elért ered>trényéra!il as  idén  air ia  

ir herl?i napiiapunlc, a Dél-rag3reroreság: "... íelkerestfig Eeirassj,  

reran° elrt►érea3t, a leg+eredmék esitbb szegedi atlétikai egyesttlst  

edző ját,  bogy .nyilatkozzon, miként vaeldsitclta  ,  meg a tovatbbkériő  

islroláaasok a<tlétisáláaeinak. kérdését a SzySg-ben. A diá.hliataloicna3k  
ssakaservssaeti sport+egyasti.letbes veld sserepléee igen nehés. K4 t- 
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: sser.ee örRmöOn ssr 1gtSlt ezért, hogT a•véroe►ankbea rrdticESéd tovább-

képsó 'iskola esirsasTa boosájtja rendelkes6e#Ankre tarnulAit, akifc  

k8sti1 Okras  gatalin, 8sai.aaa Ibolyra, Sae  Mária esemélyaben egy-kit  

'6* alatt sikertilt megyei  válogatottat nevelni... Rájuk 6pitdm női  

a tlá tiYai . utáap6tláeunk 861-llQgy arores ág,1961 . now.: 

30-1, ssáma /  

Lol lek tiT bekapósolódásra as országosan ese rvoze tt lEllián  -. 

zozga3lomba - a tovdbblOpiO iskola tárgyi   6n személyi adottságait  

figy.aiesibevive - naarm molt lehet,lSsagUnk, e• .tulnőtt Tolna erőnkön.  

BelSstte egyrpszt as #isaati vonalon Teld bekaposolddáera. basttt©t--  

tuk temuldírekat, mAaréegt ltollektiv  .k*rdnduláet Asex'veztlink, gjs•  

l ogttarávai, tá.bar.veressei egyrbeitöives a budai hegyekben 56 fd.t►el a  .  

a dorozsmai szAksós fürdő környákén teljes lÁtasáaar+aal, Moe:  kfir-  

nyákén. .45 fővel. Kisérleti munkánk s ta#rers elárt .ered  :ényeitje- . 

másve meg6illapitottu,k ~ hogy a továbbképző iskolák adottságait_ fí- 

gyeleabe váve ez  less szisunkra a járható at. Est  .a  megállapi tdse* .  

kat igazolni látszik az a t4rcy, hogy a XIS* Országos  Központja :ss  

*Min:  elinditotta az Ifiuság ezoatalizm,ueért elneVezéei  sósgal- 

raat.  ; Sast ek a mosgalombat az egész magyar if  jaaágot átfogd lazább  

keretei, a so.kr6tti lehetósig nyu jtáe,t€tral, a helyi adottságok  

riet zdsriílsatd negoldásdvál - a oiltudatoe alapelvek rögsitése  

mellett .. alxalessak arra, Logy .a  lováebkégss iskolák nórenadikei'  

országos: Viszonylatban tells*  16tes6aaal belkapQsol6d j?3nak . a mesgar-  

baba;,  ás a helyi adottságok felhasználásával teljesit®ék as elő-  

i rtapkat,  

plindeseke  t egy bere tve  kis) ekulni látjuk iskolánkban d KI Ss  

i let életrevaló  formáját ás tartalmit :  bse.kst a fentebb osak Via-

lateens: drintett gyakorlati eredmények igazol. jék. Sok  vita hang..  
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zott el as  elault időkben az uttörő és a  XIS* szervezet telipitf- . 

sérdl. iltalónos ós középiaicolakra vonatkozólag est a kdrdést el-  

döntöttdk as illetekeeek /readies flea sérták le .btirokratikesan,  

blazon  Makarenko sserints a pedagógia a legdiale .ktikneabb,:a. lea-  

aos,®ikosyrabb, a legviltesatosabb tadoaa4ny, mily  kisár minden vigle-  

Sas leaarast/ " . A .  továbbképző iskolák Ztsa iletire vonatkoa4lag sok  

aj alkotó- és kezdeményeső aktiritde alakíthatja ki azt a tartal-  

mat d e t'orrdt, arely  agyidőre rögil. thetó.  

Takerékoarsági arosgalsenk volt as alapja annak, hogy a budspeiti  

éa péoei kirAndnitlanunkat aeeguserveshett3 ~ik. ZI3s tagjaink  mint  

brigddv8zetáh: ebben is péidamntatd munkát végeztek. 234  tanuldnk  

köstil 216-an kapoeolódtak be a takarékoeesigi mozgalomba, ós as  di  

ardpére 4.270  !t-os összeget gyújtöttek amaze. Es  ss,4messer$,iHégdbbq  

nee  nagy összeg, aégie számottevő jelentíségében, Nissen olyan  

ránybaun nevelte tanulóink talnyom6 thbbeégét, mely népgazdasági  

azeapontból tontoa, kihat,éieában a későbbi, felnőtt  korban  le Ares-

total fogja hatáett. ltegtígyeldseinic szerint azonben a takari.kbí-  

lyeg gyü  j  té g korától kinőttek a mi ié Ladiasalrban au[r dolgozd, ke-  

- resettel biró tan+xlciialt. Qjabb és vonsőbb, as általános iekoldn . 

módszerektől eltérő segoldAe keresíae lees egyik feladatunk b►s el-  

köwtkesó éliekben,  



tLinz_  esd  .esibíb-vepríile, 	simunk, tanl táaatn~ tratselikti  
Avalcí si ttsbxg  

A tovAbbképzd iskolák tantervi 'anyaga, nagyon izeslyeesM,  

a aft  hésinanka, valani,nt a szabás-varra4s tanitáaét.; *WWI  póleini,  

de nee! lehetetlen t -azt a hiányosságot, mely  előállt aszal, hogy  

1945. utánmeseectint +iltalrinos isltolAinkban a  női kciuim,mka tnnittísa.  .  
Rs agyakorlati. életre nevelő tantárgy igen fontos helyet kell,hogy  

•lfoglel jon a továbbképző iskolák 'tantdrrgyai köstftt.  .  T'esiul6ink tel-  .  

uyoad  .  többséa,e leány. Pontos ssánnkira a  szakmai ellíképsés, • de  

alább Alyen fontos,  .  ha nem fontosabb, a  női. késimn. -.ke , a ssabte-  

varrda, a. eütés-tősém alapelveinek elnajétítAsa ia, hiszen as Áe•  

biztos,  hogy ~indannyian ezakannkáeolc lesznek,  de as  biztos, bogy'i   

kevés kivétellel ferleeégskké, osalAdanJtkká válnak. _4s u.n.  

sodik aüezakrá" való tadatos felkeaezités ezen a tantárgyon be3til  

sok3_ol7an 3ell0abelli 1eiányoseá.g felssAmQláse4t eredményeRr.heti,krelyek  

nem Sgy  Szer a.1ap  jai .a fiatal hásastársak e4lvá.lásának. Ebből  '  a magi.  
i 	• 

fontolríeb6l kijln ~,dalva, a helyi lfátan.éos vezet i~ségéiFel egyetértis-  
.   

ben , mér ki aér2eti mnnkáak elejétől fogva nsgy figyelmet ssent•l=  

*fink etantdrgy tani:tására. As elsli iv  tapasztalata a női ké.zim®-  

ka teritxetén ar, volt, hogy leánytanulóink stfmben idegenkedtek a,  

tíitól,, eaérnitól. A ssülák a esiilói értekesletw  helyeselték a tan-  

ta4gJ bevosetéüit, de k4rték annak minél alaposabb tcwitástt, sőt - 
. 

 

ehhez anyagi epsitsígfiket is ígérték, a később adttk ' is.  

Az elsó .év'  -  n4nden fpakesetUnk eilenére, new hozott degfeleló  

Sredténlr t7 sea az anyagbossdrsís, sea a munka végsise, a i4adat  

ttl jsafttse terén. lbsnek  ,  oktt kutatva sed[llapitottuk, hogy a kels-  

1!i eredmény elaaraddsifuak oka  egyrészt  .  as iLl talAnoe  i ekolá~cbaa  
,      

t~ita,a6 késimúnka oictatis,  másrészt  a késiatinke oktatAettbos . s~ltsi-► 
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gee hangulat aegtoreatdsdnek hiánya, oemknlönben a.kdsi*amnka, tsra-  

bis-Varsd• tani tteának b  Második íálérben / tsbrsár. bales /.  sar- 
,  

16 elkesdies. $ppen emir* a  Második dvben sir as első tdldvóen  

het' 1 órdbea► beveaetttlk a kdsiaunka o,ktatásdt. As ersdaáay ,neg,  

lepóeo j1i volt. gseken as órákon a Yd sisunka taai tLs alapelemeit  
nyaj tvar tenaYá int között  hangulatot  tudtunk ; te;ea teni 'a taa tirg#  

irdnt. A taadrnQ először elbeszdlgetett a.tenuldkkals imsmstrtatte  

a adphttvéssit renal( al.koti4iait, bessílt as isldesá laküsrdl, "sgy  

pir aintaderaot beantatott, de elhosatta a kdsiasn dsni :tutid n6-  

hány .  tan,16ve1 klisimumlutikat. Lassan kisbe kertflt .  ahorgolőtti, R  

' kőtdtii, do sire a hoaesa tdli estdk bektfvstkestek, már ter ►esget-  

tdk, mit fodaek kásiauumkásni. taniaióink bgyeég•sen egy . 60 z 60-  

a s 9 ndpi ®otivumot tartalsRsd mintakendőt kdssitettek el. Id.  

simun.kra kidllitdsunk it vdgére sok látogatót syőAygrkBdtetett. . 

tiutanuldinkRt a kisimunka  órák  ideje  alatt öaesevonva elektromos  

ssakkőrön fogl4lkostattui.  

A stcsnds-varrás  oktatását hely  do varrágáp hiánya Watt oat*  
a II. táldvben kesdttik el. Tapasztalatunk wanas volti mint a 

; 	•  
;césisunl ~csval  .  #caposalatosas, s beláttuk, ha eredednyt akarunk eldra  

 

ni, as  "  elm, ldldvi heti 1 eSra, fdl 6ra allixl4ssl ta ok tatd• estiksi-  

get.  

♦ histartiei  use itek tenitdsa hiy i• feleserelds imidaya .  

Matt nea kezdődhetett seg. Sstikafteesdge asonbaa vdits►satlaanl  . 

ffnndll. Mgvelósi  tósára as elkövitkes6 tsadtiben 'tort keritöak .~ 

As T:frjesetben öeetmefQLl:altas a szegedi tov4bbképső i#oW  

 . 	 ;  

bon folyó kie
,
drlsti imw,ka lefolyísátr gyakorlati tapaartalstwit.  

!id jut, koréntsea ldphe tíink fel a tel jessóg igdnyesedgdvel.  ~ 

kdak ki,adrleti jellegti volt, de as más ma le. ltredményei egy :olyah.  -..  



n;ewló khsassigid, melynelc tlfbbsdae mom  pedagógus. hanem esek  k~ 

ben a bátor kisdrleti aunkéban eAaórlött asaá. Utkesssak  ;iwapmk, j 

de hisascti-k, hogy hossOfrulunk az  srn► etme• inl~swia~r#~6xi 	„~~,,;,,~u~ ..~..r...r._.~......_..`~~.r.,..~. 	,  . 
$étáe ~,►latt espkódő torábbkópső ískole.  eradmedayes %ltLt  

típusának kialakitisdrsos, mely biatositjs a ssakssi elókipsisea  

kitral a szocialista ssellese novelist  is.  

l 

J:L.P.. r... 	 ~ 4  
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A* -  1952/63. tssrévbea aaegkesAstt  alapokonfolytattak a ersritliqdt  

as slósó kit  óv gyakorin ta elap jda. A t!I*,gyi de aYemlyl t41t414ek  

asonbatt sea  javultak,  Wined rodelsttak.. Insult atj helyre 'kdltáiött  

az  ;  is*ola,-  ahol a a+Cigöeló  nyeleoaoportsak dbnsesen kit osstílyte-  

reer  volt  bistaaeites ,nbvember h6 régit►lfl ks,rdve. Bs a kbrUlsány a-  

lsypvitóeb regitinitotta s. ttiaérleti  munkatovábbi si.ksres fitness-

Waits Tsnt•etdlettint tag jai - as damask eegi te6gdvel - ~, soak  

nosy eróltaesi lieek. Ards  tudták as elősd évek ereáatdnylae.k esi.rrona--  

1l4.t: tartam.  

dagy eeeménye volt iskoldrknak 1963•mallroiusdben ss i[$s1lF  

Wsponti Uizottedgs ICulturális 08stdlya dltcal. asegssexvesett 'bri.-  

gAdlA top,st.ás. dgQke Andor elvtl4rs, a budapesti Ady Bndre uti 12-  

os giean`siga igazgatója és Osdl Odom slvtaQirs, a budRpeA--  

ti Telepy utoa3 dztsYOAos iskola igasgatója létogatott el isko-  

ldnkba. Tenuludnyostdk as itt folyó oktató ós nevelő aunkdt,aAgy  

as sennyiben eegiti eld a gyerseavédelea fokozott Srv#nyeed.lisit : 

as azt ,még i ~én ,yló oee.léidoknál.. Van-e hat.isa a taa►ktstelgsetteds  

];6-rives korig  veld kiter jeezt4 eénelt a Tiatalkoru bUt►tisiaek  esdatd•. 

nak CstlkkeAté si bien.  

Ili,dtogattak a teaetlQinke ► t foglalkodtató tisemekbe is.  A sow.  

sett tapasztalatok alap . jdas. .aaegdllagitottdk, hogy   as egy: istinsafap.  .  

xiut taikddd  '  tototbbkipa►d iskola'  461 tudja ssoZgdlni as iskola  

kitdetiaeit, a tbebek kösött kiválóan ralieitja salg a esaksai . 

184 slat is.  Ast as dltalAn*s de oareps,t;goean';tapesstwlhatd tdn,yt,  

hogy t tovlbbkjy ►ső iskolák +dtsyét periférid114 tigyként keselik,  

Ssestdea is tapeurstalthk.  



A.ülrai ;és aaem6lyi teltételek kedvezőbb kielégi.t,i .eivel s j61  

ategaláposott is aMgsservesett, , életre' netrela .tov ~tbbicipső  .  iskolai. 
; 

oktdté 	wrilE -~neteld •it .~g sre~inyesetibi lanai  teng.  lam*  dliekd-  

beaá -. jelentették ki - segitsen a ,asslcleltigye1et, ra .  eagTe1d111éei 

osstdly,' a sini®stirimmi a:ntsil is idéesertibbi vált, relativity  
eaert a  ..teszt jelsett oilkittisisisk segi tise as 1111s1f2 tesponti :2i-  

sottaósa Osatdlya rat:riat esawkislalcit*adQ` iskolatipas-

nak eladrrndit feladata. As oarsságban tolyd '  kie+árle tek teotuleieiztyo ~-  .  

sdd[t: éppen esdart vette tel programjába  e Pirt. gösyoati Sisatt-  

sdednak Osstilya.  
.. 

	 , 

xi, a :kisirleti sunkdt visa  tamteetIilet tagjai "nagyon  . i. ,  e= 
gyetdrtettti.ak R  briglIiteaaetó ki jcalentd,raivel. Sajnos, gaits  .. ass  

sok  törtist a dolgok menetinek wegilarritása+dr4ekében, as ,illetil[i-  

sek ri ssiról. A .eég 1959-bea kiadott  vd*rehaj tási utsel tást as  6-

•let aavir tulhalad taa A  sstlkaé6esertles kivimatee . térQyi 'is személyi  

telté telek rendeleti  atom veld  biatositáisá ndligil nee lehat ersd-  

• azaényeesn texbapeiailni e► kísérleti munka értikes tnpasstalstalt•
• sajnálatosan atea,állapi tott iixiy, . hogy  1959. : its nem volt . tlmsssbi,a . 	,  

a te)vábbképEó iskolák igasg®tdinaJc értekeslete..A 	 a~aotbssn  
nines,  ski twain  gasdá jar Urine a tnvdbbkipsá `! skol4k tzgyénaek,  

dig  fontosterülete es •ka átmenetileg is .: B ■agyltle.* taidigynek.  

1 giaeoetsitasok . e.gnyi tisa as alit-Alive  t annlák előtt is nem oldot-
ta neg  a.14-YB it kt3ststtí, dltsZáaaM iskolai tauA3aMdnlokat 'bitfeje-

sett temalór óessessiginek pmblémi2#t. aisonyitja est, hogy dse--  
,érórs, as 1962/63,, taetivleit magasabb volt a litesiue; mint e3asó  

tanivexbm ■  A gianásiestskba felvett tanulók viessadrarlds*  a  !b-  
 

vibb.k~~+p ~e6 isholdba jelentősebb aráet,ya volt nd;llimk, mint as e idsd  
. 	 _   

ivekbs;, de ksLauic a 23-tst is treghale ►tit,i.  
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Unuuak to sajnos meg leezlek, egyndhd,nY évig alyan rétagai e ►  

dolgosdknaic, aloslyek ktilönbdsd okok .tlatt non Agénylik: •a. gündstiuri!  

Mot. Esesknek jobb belátdsra'bire'si ► hosssu de kitertá telrilégoeitá,  
soggy4m6 kirrán, Asig elérttnk  ehhez  : a oálizos, Radi;g aatiksdg.  
.van *an 	hanem eredaenyeson mQktidá, életr nevelő to-  

rdbbképaó iekoleir..ra:  

Sp sserintlink -kiisérle #i Atahkdnk dynkorleti taparatalata1 a-  

I ap jen 	.8A 11g,y aigss intézményként viákrid6 s ipari le s ►e gőgaktleudgi  

tortibblcdps6 í.skola.  

Szegeden  as  ipari  j®llegtt .tolObbk6ps6 . lekola tipuelrsak  it3r~laki- 
• 	,  

tisei folyiic. •asalcatdrA val8 016kénsitée terlin komoly oreAm 'nyeket  

é rtti»ic 	boa.  leg  jobb eredmdnnyel ebben a, tari4ben  
va16oi,that6 meg Oi vdrosi. wissonrlstbsn .as  éle  Tre  nevelő  tovfibbk p-  
s6 iskola.  

Teljesen Sate kérd6s a mteitáoescaasdgi jellege► toVdabké-psd iskola,  
~ 	 . 	

. 

melyet s aezőgazaas,igi száksunitdekepséssel ösesskapeaolra, egy4S  

legsikeresebb iakolatipusluikkd lehet , kite;jlesisteni. lersaelóaatSvd4- •  
kee.eteink tulnyQnó tt3bbe4gs tul jutott a kezdeti nehoseéceken. 'A  

na,g~seai termeiOs: bevesetáse a eaakiurakások ti8egreit igényli}.:  
nag a. ti ' jevaslat , ' a tovdbbképsb. ismó tí18 isko%Ck ktisel . 10Ci-4vsr  

tbrtlnoroőb.>e többeaaöx Selr ►etddik, éa agysnosaűc ao i:amit16 iekoldk  
l004reae törttínett bisonyitja,. hogy  .meg lehetett  4e ms is .aei :le-  

hi1e►s kadveltetni a korexer4 	gssd aa4d , iaetere teke.t oktstő i.  a 

Orandd 'dlathiveatádra nevoid' ttn ►dbbkiipső i,okold.iclet.' A tenyda, tel-  
vt0o#t'leredd :Ip 'tovább flea tanu].6 tovi[bbképri6 ieikolai tanköteY+eafik  

ráesdre ki ke11 nlakiteni - a kialákitott: körzeti  . telsá .tagósatn  

általános lsko]#khos hehonl6en - a körrcett mesőgaadaaáai  

lapaő i irkolákat, affiea,ysk a ktitele  zó•ké  t évtolym+aukon a ssakdwnkle- 
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kipade elsó 4s aéaodik i*i anyagát könaytisssrrel el Aud j4k v6.gesK-  

ni !,A harmadik. dvd t a esakmunkdehdpssdsnek air  komblyabb, 04r..  

be>atAlaird:ses, orsstgoer . td  j  jellsdgtl segaservesse tt ~  sesagasdai[gi  
 :.. 

ssskauk4011.606 	,lehetne -ategoldaani. As  Igy klkdpsett me-  

kőgaadaadgi  .  esakaiunkieoY,  .  mesoisk  .  *bisranyitvéinnYal"  ;  rendelkear4-  
nelrk,' kind  as eddig ilyem vagy selyem sesógasdasági asakmankó1 - 

kipkli tanfol,yaeot vigsettek, banes as ipari asakrpunkdeok hos hea-  

sonl.da* drtdkes tadtst jelent6 msstQgiesetasdai sseelnnunkeise bisesayi t-  

víus:walt  its  ~e aLr termőssetee kbvetelrsUnyd válik,  hiszen  a  

ióldnfveldottgyi eeixai.elstiriutetak a ssakmunkáebiaonyit►ány. uti bn mea:-  
d2lt:pitott jelentde többletfiaetéet ter:aelRasóvetkeseteínk  rsd,11~ 

sea  .  osakis ilyen, tuddet jelentd bisonyitvdn,y alap jdra folyóeit-  

batjdk majd. 4ajnos, a tovttbbkdpső ielcolira dpitett seságasr.Aasdgi  
etaks:unkdeképsds segolcidsa Oak 	huaódiic, nagy  kirdrei a aasít-  

gasd asagi ssaksunkde kdpad enek..  

Yiaaa as  ipari, mind  a •ktsógasadQS#gi jellegű tovdbbkipsi6 seeko-  

ldk kiet3.akuldisAüál  azonban - as eddigi ,gyakorlPati  .  tapaest&latok  

alapjda megdllvpitva - elsngedlaetetlenUl ssstike4gesek n ktSvetrce-  

aő tárgyl de ss.nadlyi teltitelek: 	 . 
1. Y.ttóndl :több osstdly, eaertesdse esetében ösut116 igASgatdi sid-  

twe eserresiae:, valamint bistoeitaai kell  a  ssükerdglet aseri,n-  

a.i i6hivatLsu nevelők de  sdsinisntarettitr sunkaerók beállitLitt.  

'  . 2. A vdroewkbaet srUcödó lovdhbk+4psó iskolik es4a+4re egy, a.  intros  

kösparatjdbam 1414, lehetőleg .  ktfsdpiekoidban 411anA6 helyet  kill  

bislissitesai. Aa Usual.  #dlaröesakoe sr,tnkahelye9cet a Vs4roai i'aAcs  

ItnnkaUgyi Oes:tlílydval eclet4rtl4eben aét kell aservesai;  

A ktirs:eteeitett assőgascf?asdgi t©vdbbkdpsQ iskolik esetfbea h a-  

aonldltdppen egy 361 megitöse3ithet6 kös:eég  iekoxs4 jetbau kelY:.he- 



411. 

lye t biatositaal, segfeleld köslekedd•i dellsehangeldesal. A •sak 

ant gyakorlat vdgsdedt a körset leyJobben feleserelt de sökedS 

Ansel gasdastigtiban, teraelőszövetkesetdben kell elvdgostetil l  3 

betől•6 vdgsett aunka napeadabOr tdritiedvel. 

Y. As iskolikban tanitett, •sabodknak .stele] ő tankönyvpdtld J. 

*st•ic kdssitdse elengedh•tetlen• Egy a kösissereti tOdOlitat 
feldolgosd olvasdkönyv es4ko4ges. / L. as 5e1•1s giandsima 

rdszdrs kdszölt pollteohnikal tankönyveket./ 

4. A heti dreesdmot fel kelleaelni a gyakorlati sZökedglet sae-

rint. 

5. A tankötelesettaliget egydrtelsilen ki k•ll terJeszton/ as dlif 

lAnos iskolai tanuladnyukat befejezett, sservesett fortdbma 

ipari  tanuldkent, kbsdpiskolai diikkdn$ • tovAbb nsa tuna-

ló sindkdt neabeli  fiatalokra,  as eddigi rendilkesdsekkel  " 

ezemben a heti 36 órAban dolgosd flatalokra is. 

unen leltdtelek bistoeitdea ndlial a tovAbbkdps .ij]  Del 

toatheti be eredsdnyesen itmeneti hivatAadt. lasAtld lskoldvd vdo-

lik e  anely atilt egysors teher lees a tanitdnak, nem kell, a osuifi, 

flak )  de l•gkevésbd a tanköteles tenuldknakt 

'Est nekönk, a ma lanitdinak ki kell kerölni. A maeyar tamML; 

köss1/1004ves törtdnet4nek haladd hagyoadayal a toidbblapsd  ,  - 

mina/ iskoldkkal kaposolatban gasdeg örökedesel aJdaddkontak 

bennUnket. Okosan, tervezerden, odltadatós akardseal, pedagds141 

tedatosedggal hassndlJuk  tel  előd•ink hassnos gyakorlall de sled-

leti utictatAsalt as eautre nevelő, levenöll élmthtystlizre 018 1[4- 
esitő tovObbkipsd  iskola  sal - bdr *eat Atseneti $ellegli • in. 

tésad4dnek kidpitdedre. Easel is tegyitak tanubisonysigot 

iegy esocialiSaust épitő tAreadalaunk *laden, ndpet saelgdlde ha- 



106 g4nd"olatnak gasdag tsptal.aja, teiy»en életerds, eredsiareket 

;hoz6 in téa,ményekk' nőhetnek amok a haladó tervek, gondolatok, ie- 

lyek ne6vaíd®ulásdt 100 'ven k?rresstül aegakaddlyostík a` a'pe11E : 

nde pol.ikikdt folytat+ó cud  Itagyarorsstg urailc ,dQ oeastálYat• 
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• For : em.&nkák  egyz6ke  

Ágonton Györgys A nevelde •lmélete. /1959./  

,3ecker Vandals A s'.agyar e.lsófoku razdaedgi ssakoktatds probléaija  

/ 1936./  
Ltra iagy Jánosa As iparoktatás t#firt=?net• / 1936./  

3e:dapeeti Hirlap 1900.évf.  

Burdeepesti &zeal• 1925.évf. 	Apponyi  törvény•i.  

c:eiky i+i,eslda Mesódassfasdai s:skoictatdsmeeeJcr61.  

Corpus darts  - lörvénytár 1848-t6l  

ieinéiczy Nraaó: As  ákori nevelős / 1924/  

• n :cdzépkori nevelés / 1914./   

•' A renaisPance kori nevelfs / 1919./  

• N A `CYII.027.4sad neveld“ / 1904./  
• w A ma~:.yarorasdEgi ktSsoktatáe tiSrténc;te 14 ~irie~ Terésia  

kordban / 1902./   
• w ~gy hdnap a magyariti3soktatáasigy ttSrténw!tából. /19l2/  

• Vildapéseat de navel's  / 1922./  

Gyakorlati aesóge .zda. 1892. évf .  

@aedassigi népislcolac.  1 ~ 25.évf. 

Orals thasstdv>< A boleevi  zags 11agyeroresfCgon. /1922/  

8ajdn elda:os: Stitvfie Józse4t e le6 minisztersége  

ealáss lereno: Álleei népoxt..+ :.t3ie / 1942./  

lIw►ats Aerála stiveládéei intissén,y:ek 1945-1961.  

Irományok / (3rsxó.8pyi.ilési - / 1848-1942-ig.  

lUi znevelé e. 1951. 1959.  6vf.  

Imre %ndort beve:lóatEn. /1928./  

Iirseán 116r: Kónoktatáeiigyi tnnitlmáteyok.. /1906,./  

/1933/  

/  1962./  



ZaaisUr Odbors Daokr4Qia - kdanevelás. / 1945./ 

*ovules 8yulat Magyar xösoktatástigy az 	 /1927./ 

Lexikon der Yadagogik der c:egenwast. /Fortoildutsgsolwtlb/./1930./ 

Magyar tatagy. 1875.4vY. 

Meságasdaaági •seal.e.  .  1892. évf. 

*scar Töxvinytwir. 1648-1942. 

Mód Ala$iss Sígyssslz 4v kilzcielae as ön4116 liagyaroreságárt./1951./ 

.Magy Siadors As olctatde elmálete. /1961./ 

!á ptaqzi tdk Lapps. a. 1868-19 4 2. ávf. 

OresAggprilld si lapldk. 1648-1942. 

xeaweti üjefig. 1928.4vf. 

?edagdsiai Szemle. 1959. 1962•Avt. 	 • 

?iterfi SAx►dors A magyar sisal nipoktatáe története. /1896./ 

pogény Frigyes: A magyar népoktatisi politika iránvelvei ás as 
. 

elemi népoktatás fejlQdáse. /1927./ 
Rendeletek Tára. 1848-1942. 

Havpsz--Felicays A asgrar aevel6s története a feudalizmus ás a ka<Di- 

talissssus kordban. / 1960./ 

.  sághelTi Lajoss Aim-gar  polgári iskolák muLlEja As jelene. /1929./ 

Somogyi  Jóseefs Aasánk klSsoktatdetigylk a II.viléahébbrctig. /1944./ 

Bt:eriny►i Józsefs As iparoktatis fEagyas•oressdgon. /1897./ 

Lalea Joláni Ssooialieta taditóoos6eloa:Magyerosseágon. /1958./ .  

Tanterveit 1869.4v1 I.nipiekolai tnnterv.  • 

1877. " Il.n+ipiskolai tanterv 

1896. • A gesdasiMi isaétió iskola sserrresste is tanterve. 

1898. " A szegedi taenyrai ál talinos i em4 t16 i ekol[k tan- 
\  

terve. 

• 	1902. A gasdas'igi iscaétló iskoláit ujasservesete de tan- 

terve. 



Tantervek. 1905. Ndpiskolai  •  teaterv  de  utaeitds.  

1925. Népiskolai tanterv  do  utssitás. 	 , 

1936. Tenter', as tltslános tovdbbkípss iskolék réesére. . 

1959. TovLbbk,épsd iskoídk kiedrleti tenterve.  .. 	 ' 

?smai Mdroly s A levitate  iskissaday története. / 1936/  

Teltas►antiendbrers A  s;agiar peda®dgiss neaven éve. /1933./.  .  	. . 

@J koresak. 1906. 1931. 1912. 1913. 1910.4K.   

,♦iAose Ldeslds  Magyar  Tandosktf stdrsasd; kttsoktatdsi  poli i~ kd~s. 
/.1951./  

Tigh  l  Albarts Magyar  ipsroktstds története. / 1932. / 

Ydrsdy Jóseef t Iskolassertesettsa. /1928./  

i 	 . 	. 



i rcí 1ats  

Turai Gézas Az ismet16-tovúbbképzí is ola történeti fejlődése 

1868-1964-ig c. doktori disszertc.ciójéról 

A szerző dolgozata hézagpótló pedagógiatörténeti munka. 

Az ismétlő, tovbbképző iakolúk majd egy évszúzzdos történetét 

eddig nem dolgoz ,k fel, pedig ez a képzési forma bizonyos időszakok-

ban  fonton területévé vf:lt annak a küzdeleminek, amelyet a haladás 

erői vív` ak a dolgozó nép miivcltségéért. A reakció vagy  szabot=_ílta 

a továbbképző-ismétlő iskolák Pe 11it Ács ról szóló rendeleteket, 

vagy  az uralkodó o3ztú1y érdekében folyó erőteljesebb nevelés 

eszközévé igyekezett tenni őket. A hala4ó erők, A peciagógusok egy 

része viszont - számolva tolva az adott helyzettel - a nép igazi últalú-

nos és szakképzettségének igazi emelésit akarta Qltaluk.. 

A szerző ugy an nem sok forrásból dolgozott, de e viszonylag 

,kevés forrúsanzr;agot alaposan és ügyesen felhasználva sikerült neki 

jó úttekintő képet adnia a magyar továbbképző-ismétlő iskolák tör-

ténetéről a kezdetektől egészen napjainkig. Tanulságosan dolgozza 

fel a legujabb4 az 1959•ben kormányrendelettel létrehivott tovúbb-

kÉpz( iiko1a szegedi tapasztalatait is. 

A térhúja szempontja  )61 fontos törvényeket és rendeleteket 

részletekbe menően 	 Ismerteti továbbá a tovúbbkÉpzú-ismét- 

lé iskolai órsatarvri;ot, tantervi elgondolíísokot. Az ismertetésen 

tu]xaonűen ismerteti is ezeket. A Néptanit6k Lapja e ykori cikkei 

alapján bemutatja a kílföldi tovübbr:épző iskolák helyzetét, alaku-

lósát is. Ugyancsak e forrsísbúl elénk tárja a peagógusok gyakorlati 



tevékenycég t, véleményét, javr slatait a továbbképző-ismétlő iako-

lczkla 

 

kapcsolatban. Néha azonban  feleslegesen részletez, elhagyha-

tta aprc,sg kra is kitér, a lényeges nem mindig különül el a lényegte-

lentCl. 

Fő vonalaiban helyesen ábrázolja a szerző haladónak a tovább-

képző-ismétlő iskolákért vívott harcot. Kétségtelen, hogy a 12-15 

éves kora proletár és szegényparaszt gaterunkxmcgmgani gyermekek 

többsége :;zúmára ez az iskola biztositotta vagy biztoeithEtta volna 

az elemi iskola ut<én a m.ivelődés és a szakképzés némi. lehetőségét.  

Ugyanakkor azonban a szerző el is tulözzu azoknak e kulturpolitiku-

soknak és pedagógusoknak a jelentőségét, akik a továbbképzC,-ismétlő 

iskol.ék mellett síkra szálltak. 14 em mindig vizsgálja meg, hogy 

szándékaik mögött milyen osztályérdekek huzddtak meg. A 20. sz zad-

ban már tulajdonképpen nehéz abszolut progreeezivnek tartani azokat 

a törekvéseket, amelyek nem az eg^;sé reg  nyolc os ztélype iskolát akar-
ják mogvalsitani, hanem bele nyugszanak a 10 éves korban osztály 

alapon szelektáló iskolarendszarbo. Persze kétségtelen, hogy az 

adott viszonyok között viszorl-  lar,  haladónak lehet tartani és nagyra 

lehet értékelni mindazoknak a  tevékenységét, akik őszinte népszere-

tetbői, a legjobb szándékkal akarták - ha mással nem lehetett - a 

tovaképző iskolákkal a nép g; :ermckeit kissé több müveltsőgben és 

néni szakképzettisé,bon gyarapitani. A fenti hibával függ össze, hogy 

a szerző háttérbe szoritja a továbbképző-ismétlő iskolák osztályjelle-

gét, szerepét az uralkodó osztályok érdekei szemszögéből. Mindez oda 

vez( t, hogy egyes kulturpolitikusokat és pedagógusokat, többek kö-

zött Klebesberget is sokkal pozitivabb rúdon áliitja be a  kelleténél.  

Egyéb értékelési zsvArok is találhatók a mankóbon /pl. 86. oldal/. 

Több apró hiba, félrecsuszús is ront a dolgozat értékén. 



Pl.  nem érthető, mil, ,n vonatkozósban beszel a szerző "a napóleoni  

háboruknak" a magvar iskolapolitikára gyakorolt "forradalmi hat(lsú ►-

r6l" /4, ollla? Miuttsn a tényleges okokra is rámutat, elragadja a  

p :torz, és a következőt e+llitja: "A gazdasági ismétlő iskolákét ez-

zel szemben /t.i. az iparostanonc oktatással szemben, er:1e1 ~ et a  

tökér fejlődés hozott létre/ a maa ar tanit6 népszeretete szöl kon-  

tette szárba..." /91. ol' al/. Itt nyilvánvalóan a túr  a11=.i sokat 

szub jel:tiv okokkal cseréli fel, amely S-rnok a szerepe persze nem  

tagadható. A haladó jolzót kisoe sokat és ialokolatlanul használ-

ja /pl. 133. oldal utolsó bekezdés/. Tulzúa a zt mondani, hogy uj  

fejezet }:ozdüdik a gazdasági iorüótlő iskola fejlődésében, amikor  

a  Néptanitók Lapja uj rovatot nyit szómára. Komoly hiba, hogy  

azonosnak mondja e y helyen /másutt világosan lát ebben a kérdésben/  

a Tanácaköztraaság 8 osztályos iskoláját, és a Klebeaberg által  

szorgalmazott 8 osztályos népiskolát. Több tulzott állítás van a  

mi továbbképző iskolánkat tárgyaló részben is.  

A munka hibáit reszletesen felsoroltuk. E hibk cl1enere is  

Fazonban a munka értókes. Dicaórendő 3z a  lelkesedés is, amellyel  

témájáról ir• Komolyan értékelendő, hogy a pedagógiatörténetnek  

ec;)' viszonylag elhanyagolt területen dolgozott. A  disszertáció a  

doktorátussal szeriben állitott követelnén,reknek megfelel. Ezért  

cum lauds  

eredménnyel elfogadásra  javaslom.  

t;zege ci,1964. május 25.  

llr.n ~ro t an Gy öra  
eg;; o teLii taraár  


