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B e v e z e t é s 

Dolgozatom témája a tanítóképzés története Somogy— 

ben. A dolgozat ekként bemutatja a tanitóképzés kialaku-

lásit, fejlődését, a osurgói tanítóképzés megezünését, 

majd a megyeszékhelyen kialakult somogyi tanítóképző k .— 

alakulását és történetét a mai napig. 

Az 1869. előtti idők rövid elemzését szükségesnek 

tartottam, mert ez az elemzés történeti előzményként sze-

repel  abban a nagy politikai küzdelemben, amit 110 nevez- 

tünka nemzeti ellenállás. 

Bemutatotm azt a hatalmas küzdelmet, amelyet a me-

gyében a Beisősomogyi Református Egyházmegye keretein 

belül vívtak a megye tisztségviselői a tan itóképzés ki--

elakulása érdekében. E baroban megjelent az 1868. te., 
amely hazánkban kötelezővé tette a tanitóképzés megszer-
vezését, hiszen a rendelet szerint 20 tenitó és tanitónő 

képezde felállitása válik országosan szükségessé. A tör-

vény jelentősége, bogy a tanitóképzést állami feladattá 

tette Magyarországon, megengedve, bogy  a felekezetek is 

állithatnak tanitóképezdéket, a képzési időt felemelte 

3 esztendőre, a képezdék mellé létrehozta a gyakorló-is-

kolákat, s bevezette a 3 év sikered elvégzésé után a ké-

pesitő vizsgálatot. 



E törvény alapján jött létre 1869-ben a Csurgói 

Tanitóképezde, amelynek szervezeti felépitése az Eöt-

vös-féle törvény alapján ment végbe, de a fejlesztésben, 

a további szervezésben döntő volt a csurgói polgárok 

jog és teberbiró képessége. Az a teherbiró képesség dön-

tő mértékben determinálta a képezde további fejleszté-

sét, - köztudott nagy anyagi nehézségekkel köszködött 

1933-ig, amikor is bezárta kapuját. Igy Somogy azután 

1950-ig nem rendelkezett tanitóképezdével, a megye szi- 

mára tanitókat 17 éven keresztül nem tudtak képezni. Bu-

dapest, Pécs, Kőszeg fogadta a somogyi fiatalokat, bogy 

tőlük idegen megyében szerezzék meg a képesitő vizsgála-

tot. Ez a nagy buza-vona, ami a 100 éves somogyi képzés-

ben  felmerült, késztetett a dolgozat tartalmi munkájának 

elemzésére. Annak a 74 évnek történeti bemutatása, amely 

alatt a nagy gazdasági nehézségek közepette is óriási 

pedagógiai tevékenységet látott el az intézet vezetősége, 

különös tekintettel Bárány Ignác, Bárány Gyula, Éber De-

zső, Mesterbázy Jenő stb, pedagógusok nagy oktató-nevelő 

munkája - sőt pedagógiai irodalmi tevékenységéré is. 

A csurgói vezetőség célja, bogy Somogy tanitóságá-

nek pedagógiai szemléletét fejlesszék, bogy oktató-neve-

lő tevékenységüket emeljék, irodalmi tevékenységet is 
elláttak. Ők szerkesztették a  Népiskolai Szemlét, majd 

az Iskolai Szemlét. E közlönyök sa jtófórumot biztositot-

tak a somogyi tanitóság számára. Túl értékes pedagógiai 



f oly6iratok voltak ezek, olyannyira, bogy a Somogy me— 

gyei Továbbképzési Intézet vezetősége e csurgói folyó-

irat analógiájára, illetőleg emlékére 1979—ben beindi 

totta ez Iskolai Szemlét, amelynek szerkesztésében döntő 

szerepet játszik a főiskola vezetősége. 

Történelmi tények igazoljak, bogy a képezde e nagy 

történelmi harcokban is a baladást igyekezett biztosita-

ni, amely hatható az iskolában miiködő tanári munkában, s 

latható a gyakorlati kiképzés munkájában, ahogyan a fia-

tal növendékek képzését igyekeztek megvalósitani. 

A csurgói tenitóképezde 1933—ban bezárta kapuit, s 

ezzel megszűnt az a bizonytalanság, amely a testületben 

évtizedeken kezsztül fennállt. Lezárul; a tanitóképzés 

Somogyban, olyan iskolát vesztettünk el, amely kiváló fi-

atal tenitónernzedéket biztositott Somogynak. 

1950-ben ismét megjelenik s lehetőség — képzőt kap 

a megye, de most már Kaposvár — a megyeezékbely vezetősé-

ge kéri, követeli a képző megyeszékhelyen történő elhe-

lyezését. 
A megye tanitöságának képzésében ismét önellátóak lettűnk. ' 

A középfokú képzési szint 1959-ben megszűnt, s akkor végül 

is olyan döntés született a Minisztérium és a megye veze-

tősége között, bogy Kaposvár megkapta e felsőfokú tanitó-

képző intézetei amely jelenleg tanitóképző főiskola cimén 



fejti ki célját, feladatát és képez Somogy, Baranya, 

Tolna és Zala megyék részére fiatal tanitókát. 

A múlt kötelez, bibáival, erényeivel, dicsőségé-

vel, s az utókor akkor lesz bálás, be felidézi a "régi 

dicsőséget" a megörökiti az utókornak azzal a céllal, 

bogy Lassa a nagy bazcot, a nagy munkát, amiben kikris-

tályosodik a magyar tanitósag bivatástudatának tartalma. 

jelentűsége, 



A szervezett tanitbképzés előzményei 

A 19. sz, előtti korok történelmét ismerve tudjuk, 

bogy az oktató-nevelőmunka szervezéséban, végrehajtásában 

döntő szerepe volt az egyháznak. Az egyház kivette részét 

az iskolák szervezésében,a politikai életben, sőt az álla-

mok belső életének ir ányit ás ában is.  Kezdetben papok, majd 

templomi segédszolgálatra megválasztott személyek tanitot-

ták olvasásra, írásra, éneklésre esetleg "számadásra" a 

gyerekeket. Ezeket e személyeket "mesternek" nevezték, de 

mielőtt e megbizatásre megválasztották, próbára bocsátot-

ták -"approbáltatták". /1/ 

Az első időszakot igy a "képzés nélküli korszak" 
jelentette. A tanitók approbáltatásának gyakorlata Somogy 

megyében a XVIII. század végére általánosan elterjedt.` 

Ezt tükrözik az 1789-es megyei "Conscriptió Scholarum" 

is. ,/2/ . 

A 18. század végén már nem csak papok tanitottak. 
Iskolamester ekkor majdnem mindenki lebetett, kiképzésük-

re  iskola nem.lt rendelkezésre. Tanitási körülményeik-

ről.: tantermül a saját kis lakásuk szolgált.Ki volt te-

hát tanitó? Ki ment erre a pályára? Az, aki bármi kevés 

oktatásban részesült, különösebb nagyobb tehetsége más 



pálya irányában nem volt, igy elment tanitani. Tanitóra 

pedig szükség volt, mert a papok az oktatást szivesen át-

ruház ták a t an it óra. 

Szakál dános erről igy emlékezik: 

a ... mindenféle tanulmányait abbahagyott, vagy egyáltalán 

el sem kezdett ember hosszabb-rövidebb ideig megpróbálko-

zott aziskolamesterséggel ... A gimnáziális oktatás minden 

rétegéből találkozunk iskolamesterekkel, de olyanokkal is, 

akik éppen csak irni-olvasni tudtak, levitézlett katonák, 

de akadtak szép számmal kézmüvesek is." 131  

Az iskolák mégis szivesen vették az ajánlatot, hiszen tani- 

tókat onnan vettek, ahonnan tudtak - azok kiképzésére is-

kola nem volt. A gimnáziumok grammatikai fokozata nyújtott 

ugyan bizonyos előkészületet a tanitóságra, de konkrét kép-

zést, s ezzel járó képesitést nem kaptak a tanulók. 

A tanítói ellátottság somogyi helyzetéről a Consriptió 

Scholarum adatai a következőket tárják fel. 

Az összeirás szerint 71 tanuló közül 16-an vizsgáztak 

a megyében és lettek mesterek. A katolikus "tanít ójelölte-

ket" a felettes egyházi hatóság képviselője, a plébános 

vizsgáztatta és Kminősitette?. A `vizsgáztatás" alapját az 

egyházi teendőkben való jártasság jelentette, amely alapján 

a minősítést kiállitották. Az adatokból kitünik, hogy más 

megyében is szerezhettek minősitést mig az alkalmazásuk 

Somogy megyéhez kötötte őket. 



A protestáns tanitókIIiválasztása nagyobb körültekin-

tést igényelt. Vizsgáikat az egyházmegye esperesének szék-

helyén az esperes által vezetett bizottság előtt tette le. 

Az összeirásban szereplő 21 református tanító közül 6 a Bel-

sősomogyi Református Egyházmegye esperese előtt Hedrehelyen, . 

mig 4 a "Debreceni Református Collégiumnak Tiszteletes 

Professzoraitól aprobáltatott." 

A katolikus tanitók közül a balatonberényi és kéthelyi 

tanitók, a reformátusok közül a belégi és komlósdi tanitók 

vizsgáztak példamutatóan, megfelelő körülmények között. 

Az evangélikus tanitóság hasonlóan vizsgaköteles volt 

a "superintendencia előtt",  mely az alkalmasságot vizsgálta. 

Ezen tályt igazolja a vései evangélikus tanitó alkalmassági 

approbáltatása, mely az összeirásban szerepel. 

A mestervizsga sikeres letétele után tanítói kineve-

zést kapott, s ha nagyobb városban a gyerek-létszám megen-

gedte, preceptorok, segédtanitók megbízatását engedélyez- 

ték. Néhány évig tanitottak a mester mellett, majd 5k is 

approbáltattak, s mesterként müködhettek. Ilyen település 

volt Marcali és Tapsony, hol segédtanitó tevékenységéről 

tudunk. 

A Ratió által létrehozott. követelmény alapján gyorsan 

terjedt az approbáltatott tanítók száma. Fiatal jelöltek 

1778-ban felállitott pécsi nemzeti iskolában kapták meg a 

minősitést - "Pécsett approbáltatott normálisban". pl. Atta- 



la, Szigetvár, Igal rem. kath.; Böhönye, Somogyszob 

ref. tanitó. 

1789_ben a Scholarum szerinti helyzet Somogyban,73 

község között 7-ben nem küködött iskolai 

A további 6 település adatai: 68 iskolában /volt olyan hely,  

ahol 2 iskola is volti/ 67 tanitó és 1 lelkész, ;  továbbá 

4 tanitó + segédtanitó is müködött. /4/ 

A t anit ók közül Protes- Satholi- Összesen 
tans kas ' 

Helyben approbáltatott *• 7 7 

A megyében, de más köz-- 
ségben 

8 1 9 

Más megyében 3 2 5 

Egyházi hatóság előtt orsz. 11 10 21 

A debreceni, a pataki 
kollégiumban 5 - 5 
A pécsi "normális" iskolá 
ban 

5 6 11 

Vizsgázott tanitó 21 16 37 
Vizsgázott, kép.nélküli 
tanitó  3 31 34 

Osszesen: 24 47 71 

A táblázatból kitünik, hogy tantóink többsége egyházi ható-

ság előtt "approbáltatott", de az is, hogy milyen nagy a ké-

pesités nélküli tantóé száma Somogyban is# 



Az .I. Rátió Educationis megjelenése és hatása 

Mária Terézia uralomra kerülése bizonyos fellendülést 

jelentett az ország közoktatásának ügyében. Jól látta az is-

kolák jelentőségét, az ország kulturális ügyének emelésében. 

"Az iskolaügy politikum és az is marad" - vallotta. Előzmé-

aye, hogy 1774-ben kidolgozták az osztrák egységes elemi 

népiskolát, 1776-ban kidolgozták az osztrák gimnáziumi rend-

szert, s e kettő analógiáját alkalmazták Magyarországra, en-

gedélyezve az uralkodónő részéről az 1777-ben megjelent 

I. Rátió Ed.ucationist. 

Az I. Rátió idején indult meg az intézményes tanító- 

képzés. Mária Terézia Nagy Frigyestől "kért kölcsön" isko-

laszervezőt Felbiger János Ignác személyében. á már 1771- 

ben  képzett tanitókat a 2 évfolyamu normáliskola IV. osztá-

lyában. A tavit óképzés számára tankönyveket is irt. Ilyen 

például a "Methoden buch für Lehrer der deutschen Schulen 

in den Kaiserlich Königlichen Erblándern - Wien 1776 .. 

Ez tulajdonképpen tanítóképzés könyvalakiian.-  

Az 1777-ben kiadott I. Rátió jelentette volna a tovább-

lépést általában, s különös tekintettel a somogyi tanitókép-

zésre. 
"A nemzeti iskolák feladata, hogy az egész országban elhe-

lyezett népiskolák élére állitandó tanítók bennük képeztes-

senek." /5/ 
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Mária Terézia 1779-ben kiadott rendelete Kaposvár váro-

sát is nemzeti iskola állitásé.ra kötelezte. A Raitó igy 

határozta meg a tanitóképzés célját: "hogy az egész ország-

ban  Lévő népiskolák élére állítandó tanitókat  itt képez-

zenek." j6/  

A rendelet megjelenése után hosszú ideig tartó viták ke-

letkeztek 1779-1784-ig. A vita eredmény nélkül zárult le. 

Csak 1787-ben indult meg a kaposvári: iskola szervezése *  

amely azonban a város vezetőinek nemtőrődése, a város sze-

génysége folytán nem fejlődhetett nemzeti iskolává. Kétosz-

tályos /altanoda/ volt, hol a tanítás nagyon alacsony szin-

ten  folyt. 

Más vélemény szerint " - 1787-től az ú.n. normális Iskola, 

mely 1?79-tál tanitókat is képeztetett. 1826-57  között hi- 

res volt a Kaposvári Tanitóképző,mely 1857-ben a negyedik 

fiú osztály felállitásával kapta meg az "Elemi Főtanoda" 

címet, irja Szeghalmy Gyula. /7/  

Wa 

A tanitóképzés szervezeti, tartalmi feiépitésének problémái 
r 
eformkorban jelentkeznek határozottabb formában.. Ma a 

tanitóképzés összefonódott ugyan az általános tankötele- 

zettség programjával - de a főúri reakció teljes egészében 

tiltakozott a tanitóképzés megvalósulása ellen. Célja: hogy 

- továbbra is sötétségben tartsa a falusi fiatalokat, csak 

a mezőgazdaság ismereteinek elsajátitásával, amint azt annak 

idején 1806-ban Sándor Lipót főherceg vallotta - . 

Az 1825-ős országgyülésen elhangzott Nyitra vármegye részé-

ről a következő válasz a tanítóképzők létét illetően: 
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"Mivel a tarvitásnak minden jó vagy rossz előmenetele 

foganatja, jobbadán a tanítók ehetőségétől és tudományos 

ismeretétől függnek, az ebbéli tanitók és oktatók királyi 

tudományos egyetemnél képeztessenek, és úgy tanitói hivatal-

ra alkalmasabbá tétetvén, az országban lévő népiskolában 

széjjel küldessenek." /Magyar Ped.. 1925. 34. év. - Kocsis 

Gyula./ 

Ennek ellenére a rendek mégis felfigyeltek a müveletlenség, 

nyomor helyzetére, s ennek ellensúlyozására 1828-ban lét-

rejött az első hivatalos Pyrker László által alapitott Egri 

püspöki tanitóképz$, amelynek analógiájára a haladó erők 

hozzájárultak több tanítóképző létrehozásához a reformkor- 

ban, mint Szeged, Nagykanizsa, Pest, Miskolc, Arsekujvár. /8/  

"A Pyrker-féle egri képzőbe a jelentketőktől gimná-

ziumi végzettséget követeltek, továbbá megvizsgálták a testi 

alkalmasságukat és beszédkészségüket is, A tanulmányi idő 

két év volt, mialatt feldolgozták az elemi iskola tantárgya-

it,  azok tanításának módszereit, közben pedig  oktatás- és 

neveléstant tanultak. Mindezt folyamatos gyakorlati képzés 

egészitette ki." /8/ 

E gondolat mélysége végig vonul a reformkor teljes 

egészében, s mindazok a haladópolitikusok, neveléspoliti-

kusok, kik a reformok egészét sürgették - vallatták e né-

zeteket. A _I. Magyar Tanügyi Kongresszus jegyzőkönyvéből 

Pest 1848. Tavasi. Lajos - "... a tanitónak a nép között 

kell élnie, e néppel együtt -örülnie, és sirni tudnia, a nép 

értelmének a nép tanácsadójának, vigasztalójának, példájá- 



nak és látnoki vezérének kell lennie. A tanit6sát ra induló 

ifjunk elsőbben a tanulmányok és tudományok folyamatát 

kell elvégeznie 	a képzedéknek meg kell változnia, és 

szintéh univerzitási ágakká válniok, habár csak faluban 

vagy középvárosokban Léteznek is*' 

A kaposvári "normális iskola` Orbán'Gábor master 

ide jóben mükőddtt legjobban. Sajnos részletesebb pedagó-

giai uothodikai eredményeit tanusitó értékelés nem  maradt  

ránk. Igy csupán Ross József munkáira tudunk hivatkozni, 

ki Orbán Gábor iskolamester szervezési feladataival is 

foglalkozik. Orbán mellett segédfanit ók segédkántortani-

t ók riüködtek. Árkus J' ózsef, Gundy . Gy orgy , Tomb or Ferenc, 

Köni; Alajos szegélyében. 

"A mellette müködő oegédtanitókat - akiket hivata3.o- 

sas► nem is ismertek el segéd.- vagy altanitónak, csak a 

kántortanító segédkántorainak, s akiknek eltartása a mes- 

ter személyes terhe volt - vidéki községek azivesen vá-

lasztották meg mesterüknek. " /9/  

Ennek oka valöszinüleg az volt, hogy Orbán mellett megfe-

lelő jártasságra tettek szert az iskolai munkában is, hi-

szen a tanitás nagyobb részét általában ák végezték, 

Szeghalmy Gyula és Ross József állit ósa közt ellentét 

van. 

1856. január 20-án kiadott rendelet érteimében Besz 

tercebánjiin, Esztergomban, Győrött, Kalocsán, Kassán, 

Na`:yszombatban, Nagyváradon, Pécsett, Pesten, Sopronban, 
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Szataúron tanítóképző, Pesten pedig tanitónöképezde mükö-

dött. Ezen intézményekben a képzési idő 2 év. 16 év betöl-

tése algimnázium, vagy alreAltanoda elvégzése után kerdlt 

be a jelölt. Tantárgyai megegyeztek a főelemi tantárgyaival, 

ehhez igazodott a nevelés és tanitástan, mértan, ének, or-

gonázás, mezőgazdaságtan - és a figyelemmel kisérés /ma i  

értelemben hospitálás/. 3-féle végbizonyitványt szereztek 

a hallgatók, főelemi-tanitóságra, népiskolai tanítóságra, . 

és altanitói kOpesitésre való jogosság igazolását. 

A somogyi tanítóképzés helyzetére meggyőző tényt szol-

gáltet,, hogy 1850-es években intézményes képzés nem  folyt. 

A vallás és Közoktatásügyi iiiniszter felterjesztése =  vala-

mint Hoes József Ave  egyaránt cáfolja Szeghalmy állitását. 

Kaposvár nem rendelkezett olyan intézménnyel, ahol csak ta- 

nítókat képeztek volna. A somogyi tanítók ezen időben másutt 

vizsgáztak vagy  képesités nélkül tanítottak. 

Az 1950-es évek derekán a Belsősomogyi Ref. Egyház-

megye elhatározta a gimnázium intézményének fejlesztését. 

1855-ben Hedrehelyen tartott közgyülés eredményeképpen a 

felsőbb gimnáziumi osztályok helyett az alsó négyre épülő 

3 ostályosra tervezett "neveléstani fokozat" bevezetése 

mellett döntöttek. "Az iskola bővitése a t an -'t óképzés szem-

pontjából szükséges." / 10/ 

A hozott határozat értelmében az 1354--ben inditott gim-

náziwahatodik osztályár teklatették a tauzat első év-

folyanak. láz utólagos átszervezés gyakorlatilag  non  jo- 
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lcntett taxtalmi változás;, érj m : en az V--VI. oüz•tiál, t "ön- 
- 

onycson nevezték ki prepnra ndiának.m /11/ t  

1856053-ra elkészített iskolai tant. rv szerint:  

I. osztály anyaga - a gimnázium V. osztály anyaááva1  

azonos  

11. osztály anyaga - a c n'.zium VI. osztály anyagával  

azonos, + 3 órás szakot ztás  

III. osztály anyaga - a gimnázium VII. osztály anyaga  

+ 6 órás gyakorlati-nevelés és oktatástan + ez elemi  

iskolai tantárgyak oktatása.  

Az 1856-.58-as kisérlQti tanitóképzés óraterve  

Os ztás  	 I./V./ 	II./VI./ LTl./VII.~  
~r-~►--.r~.-~.~.~..r-p 	- 

óraszám"  

.r.. ~.M.~rW~w.ar-.. 
Tantára  

Vallás  2 2 2  

Vallás-tarvitás módszere  
- 3  

Latin nyelv 4 4  

Hellén nyelv 3 3  

Nemet nyelv 3 3  

Magyar nyelv 3 3 2  

Magyar  nyelv t anitásának 
módszere  

2  

Törtéuelei és földrajz 3 3  

Történelem és földrajz  
tan..tásának módszere  



Szántan és mértan  

Számtan és mértan tanitá-
sának módszere  

6 	6 	7  

Természetismeret 	2 	2  

Természetismeret tanitá-  
sának módszere  

Oktatástan 	 tt íz"  

egyes tár-  
gyak  ke- 
retében  

Gyakorlati nevelés és  
oktatás  

• ........... 
---

.i.-
-------- 

 .... 
-- 

Osztályok szerinti  
órák száma:  26 	26 	26  

A tervezett  szerinti tanany osztályonként i  

beosztása  

I . o,,~.'ztv..l.,`,1 /H..í  

1. Vallás: Egyháztörténettan a reformációig  

2. Latin nyelv: Livius és Ovidius Metamorphosis:  I  óra  

nyelvtan illet. "Irástani gyakorlat " . 	 . 

3. Hellén nyelv: Kenophos Anabarisa, Könyvnélkülözés  

Havonként 1 feladat  

4. Magyar nyelvtan: Szónoklat és költészettan. Megfelelő  

irásnemek olvasása, fejtegetése, készítése.  

Szerorényi kézikönyve szerint a magyar klasszi-

kus ok.  
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5. Német nyelv: Az irodalom népszerei müvei, Irodalomtörté-

net, könyvnélküli tanulás, stilusgyakorlatok 

szavalatok. Havonként két gyakorlat. 

6. Törtnct és földrajz:. Ókor görőg és római r Edz-  ;gtana 
mithologiával 	irodalomtörténettel. °ütz és 
Bajcsen szerint 

7. Matheris és bölcseleti előtanulmány 

Számtan: Mindennemű törtek, nemleges szertelen 

és képzetes mennyiségek. 

Mértan: Az eddigiek rendszeres ismétlése 2 &'a 

neveléstannal 

8. Természeti ismeretek:  Rendszeres  ásványtan és növénytan, 

kiterjesztve a geognosiára, a geológiára és a 

növények phisiologiájára. . 

1L  out(a?;l /V/-/ 

1. Vallás: Egyháztörténet a reformációtól napjainkig. 

2. Latin nyelv: Nyelvi és stilusgyakorlatok. 

Nyelvtani ismétlés szükséges. 

3. Hellén nyelv: Herodotos, Nyelvtani ismétlés szükséges, 

4. Magyar nyelvi Az irodalomtörténet legnevezetesebb feje-

zetei. Folytonos gyakorlás az olvasásban, 

írásban, és az előadásban. 

5. Német nyelv: Irodalomtörténet. Nehezebben érthető művek 
és beszédgyakorlatok. 

6. Törtút és földrajz:: Közép és újkor különös tekintet-

tel az ausztriai birodalomra. 
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7. Számt^n és mérten: Szmten3 viszonyok, hatv.ányok, gyökök, 

elsőfoku egy- ós többismeretlenes egyenle- 

tek. 	 . 

Mértan: Háromszög mértan 1:ocnink sze- 

rint. 

8. Természetismeret: Rendszeres állattan ,, kiterjesztése az 

állatok élettanára és földrajzára. 

9. Oktatástan 

IIZ. osztály 

1. Vallás: Az elenni iskolai vallástanítás módszeres tartá-

sa 

2. Magyard uyelvt A magyar nyelv. Stilizálás elesi. 

Iskolai tanítás módszer. 

3. Törtnelam és földr'aoz: A történalea ás földrajz okta-

tásának módszere, különös tekintettel 

. arra, miként kelljen a gyerekben az el-

beszélési készséget fejleszteni".  

4. Számtan és bölcseleti tanulmányok: A számtani ismeretek 

tanításának Lúdszere. 

5. Természetismeret: A természetismeret elemi iskolai 

tanitásának módszere. 

6. Gyakorlati nevelés és oktatástan. /12/ 



A  ti ábV n.^ni l_úpott 11a$Ós:ig.̀ '. jo:syást, Z,.~~y az t:l._sj csur- 

gói t mi t5té77zCí é3ciúa..~os ao no  y': Günt ., ..~t 2CP tő, hofg igy Somogy  

ismét t anit ók nélkül aaradt r "A népis !~olák tarait5inak több-

ség3 nem r~ nde2sezett mrgfcl(?1ő fclkévziiltséG,;ol, tanítói  

képesiue:,..:el. Au Pntgur-f :rondezte a képzők sorsát, nagyon  

sok képzőt L:egsvümtQtve a ncT_ -~eti és demokratikus szellem  

miatt." / 13/  

1863-ban ismét fellángolt a "Csurgói gondolat" - Hege-

düs József tanácsbir6 vetette  fel a gondolatot, mely talál-

kozott a Selsősomogyi Egyházközség vezetőinek gondolatával.  

Szüksegét érezték a néprétegek mveltségének elemzését, a  

demokrati kus nemzoti dél szolgálatában.  

1865-re megérlelődött a csurgói t anit óképző gondolata.  

A Ref. liQházmegye okkor határozts al, hogy Aj intézményt  

létesít. pápát jelölték ki. 1865.május 16-án a V sontán  

tartott ?llésen szembefordultat a : ááa-i gondolattal.  

Megfelelő érvekkel támogatták Csurgót.  

"1./ Könnyebben nevelődnek az ifjak a falusias Csurgón,  

cint a városias Pápán;  

2./ Csurgó Hentes a blInfészkektől, a város élvezetének  

sokaságától.  

3./ Ne m.  követel igényesebb öltözködést sem, azért olcsóbb  

az élet és az iskoláztatás mint  pápán." /14/  

Az érvek aan ira erősek volt rák, Hogy a Pépa-i tanítóképző  

csak 1876 őszén indult meg, : ig a csurgói tanLt&kél.zés  

1869-ben. Ity alakult a somogyi tagit óképzés 1867. előtt.  
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Tanitóképzésünk  a dualizmult 

korában 

Az 1850-es évek végére Ausztria nemzetközi helyzete 

megrendül: a krimi háború következtében elveszti a cári 

0xoszországot, mint szövtet ségeat, 8 Olaszországban is sú 

lyos vereséget szenved. 
Mindez természetesen kihat a magyar viszonyokra is. 

Megnő a Kossuth vezette emigráció befolyása, fokozódk a 

nemzeti ellenállás. Bécs politikája rég ingadozóvá vált. 

3 váltakozó erőviszonyoknak megfelelően hol tárgyalási kész-

ség, hol, pedig ujabb centralizációs törekvések jellemzik p o-

litikai életét. 
1866- Ausztria ujabb vereséget szenved az orosz-po-

rosz háborúban. A magyar köznemesség újra hatalomra, hiva-

tali állásra vágyik. Ezért enged 48-as elveiből: lemond a 

pénzügyről és a külpolitikárólt 

1867-ben igy létrejött a magyar és osztrák uralkodó 

biz kompromisszuma: a kiegyezés. Állemunk igy viszonylag 

önállóságot kapott, de gazdasági és politikai életünk to-

vábbra is függő viszonyban volt Ausztriától. Meggyorsult 

a kapitalizmus fejlődése - jelentős szerepet játszott az 

ország életében a megerősödő polgárság. A nagyipari terme-

lés szélesedésével a munkásosztály létszáma is nagymérték-

ben növekedett, hiszen 2 évtized múlva már országosan 

hallatja szavát. 
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A feudális rendszer meggyengült, a polgári állam fo-

kozatosan megerősödött. Igy mindinkább előtérbe került e 

polgári köznevelés megszervezése. A magasabb műveltség meg- 
. 

szerrése alapvető igénnyé vált. 

R oboz István 1867-ben egy beszédében igy fogalmazza meg a 

nevelés szükségét: "Mindenek felett pedig nevelni a népet, 

bogy az felfogva helyzetét, úgy mint hivatását megérve az 

időnek erős támasza legyen az alkotmányos szabadságnak. 

Ezért kíváló figyelmet forditok mint eddig is a nevelésre, 

mert müveltség nélkül a társadalomban nincs rend, alkotás, 

siker... Épitsetek bár márványból, ha alapjául nem a neve-

lést, müveltséget állítottátok, csak ingoványra épitettetek 

- a mulandóságnak." 
Haladó neveléspoltikusaink igy harcoltak az általános tankö-

telezettség megvalósitásóért. 

Igy születhetett meg 1868-ban hazánk 6186 népoktatási. 

törvénye /1868. 38. t.c./ 
A törvény VII. fejezete a taaitóképzők felállitásáról 

gondoskodik. A törvény kimondja,hogy az ország területén 

20 tanítóképezdét kell felállitani, gyakorlóiskolával" sze-

kapcsolva, legalább 2 holdnyi kerttel, ahol e tanitónöven-

dékek e földművelésben szőlő és gyümölcstermesztésben gya-

korlati oktatást nyernek. A képzési idő 3 év. A törvény elő-

írja a tanitónőképezdék szervezését is. Az oktatás tartal-

mát is módosította, a képzés színvonalát emelte, bevezette 

a gyakorló évet, e ezt követően képesítő vizsga letételére 

kötelezte a jelölteket. 



A VIII. fe jeZet magállapit ja az iskolaszékek népisko- 

Lai  hatóságok és a tanfelügyelők hatáskörét, végül a IX. 

fejezet megszabja a tanítók kvalifikációját és  javadalma-

zását. 	 . 

A 148. par. e törvény végrehajtását a Vallás és Közok-

tatásügyi Miniszterre bizta t  aki a közoktatás ügyéről,bely-

zetéről évenként volt köteles beszámolni az országgyülés- 

nek. /15/ 	 . 

A népoktatás ügyónek helyzete Somogyban nagyon elme-

radott volt. A tanköteles korú 26028 gyermek közül a nem 

hivatalos adatok szerint közei 5060 gyermek nem járt iskolá-

ba. Ezen megállapitást Kelemen Elemér tette:"A Népoktatás 

Somogyban a kiegyezés előtti években" c. tanulmányában. /16I 

A Helytartótanács 4281/1065. sz. leiratában elmarasz-

talja a megyét, mivel megállapitja a közbiztosság elhanya-

golt állapotát, s vele együtt az oktatás elbanyagoltságát 

is. Hétségbe vonja a megyei jelentések tárgyilacoságat, 

melyet az iskolák helyzetéről jelentettek. / 17/ 

Kelemen Elemér fentebb idézett munkájából a követke-
zőket ir ja "Az egy iskolára jutói tanu1ót("száma átlag 1,1? 

katolikus 1,21, református 1,03, izraelita 1,66. Az egy 

iskolára jutó tanulók száma 75,2. A tanítók helyzete kedve-

zőtlen más megyébez viszonyitva, igy munkájukban is látha-
tók negativ vonások. /18/ 

A tanítók javadalmazása is erősen differenciált. 
A Külső-Somogyi Ref. Egyházmegyében 195. írt + 8 hold föld - 
Belső Somogyi Egybázmegyében 274 frt. + 10,75 hold föld - 



az evangéll Icus tanitók fizetése 300 forint, az israelita 

tenitóké 550 frt. 

Igy következtetést levonva megáilapitbató, hogy szükséges 

volt Eötvös törvényének megjelenése és megoldása. 

Az előző években a Belső Somogyi Ref. Egyházmegye egy 

felekezeti képző felállitását szorgalmazta, mint láttuk .. 

1864. április 24-én Csurgón tartott ünnepségen már a ten s-

biró is felvetette szükségességét. Törekvésében kifejeződik 

a polgárság milveltség utáni törekvése. Somogy, Zala, Tolna, 

valamint a környező megyék tenitóbíánya egyre er ősödött, 

egyre erőteljesebben felmerült a tanitóképző intézményének 

i létesité®e. Mindenesetre Csurgón találkozott a lehetőség és 

a hajtóerő -ref.  Egyházmegye, mely küldöttséget szervez 

Eötvös VBM-bez a gyors intézkedés ügyében. 

A küldöttség tagjai. Mezey Pál ref, esperes 

Keozok Pál ref. lelkész 

Kovács József 

Kozma Sándor kir , táblai ülnök 

Kimutatás a népiskolai tankötelesek és a tényleges iskolá-

be járók, iskolák és tanitók számáról. 

/A VKM. miniszter orszá gyüLés elé terjesztett jelentése 

Budán 1872./ /19/ 
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tankötele— iskolába arány iskolák osztá]rok tanítók 
se k száma j ár ók lm. % 	száma 	száma 	száma 

...■■MP-e-■--■■w++.l.-■■■■■.■-■■■sss+waramawr.'.w.W .a■■-s-s ■•■■11Mir mm■■-- 

1869 44810 27056 60,37 3b8 407 431  

1874 31381 28531 90,91 370 — 441 

1871 31503 29431 95,00 371 — 448 
43 iskola 
fe ].szere— 	. 

le t len 

A népiskolai helyzet szükségessé tette a tanítóság 

számának növelését, valamint a beiskolázatlan tanulók számá-

nak csökkentését. 

A küldöttség hangsúlyozta Csurgó fekvését, miszerint 

e haza határain a magyarság ügyét kell szolgálnia, a a gim-

názium által a nemzetség védőb ásty á. ja e település, másik 

érv a Belaősomogyi Ref. Egyházmegye :áldozatkészsége, mely 

e település mellett szólt. A miniszter ígéretet tett a kül-

döttségnek, bogy az  egyházmegye ajánlatát fontolóra veszi, 

és a tan ttóképezdék egyikét Csurgón állit j2 fel. 

Vajon milyen cél vezette Eötvös Józsefet, bogy végül 

is engedélyt adott Ceurgónak a képző cibelyezésére. 

1. 1868-.ban kötött kiegyezés,meyet a magyar kormány 

e borvátokkal kötött, nem jelentette a magyar m&velődél 

gyengeeégét, hanem a magyar m.i.ve lődési törekvések erősödé— 

sét. Tekintettel Csurgó földrajzi fekvésére, Horvátország . 

közelségére, e tény fennállását igazolja.  
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2. Csurgó mellett szól a Belsősomogyi Egyházmegye 

t lkötelezettsége, mellyel anyagi támogatásáról biztositot-

te e minisztert. 

3. Eötvös terve nemcsak tanitóképezde létesitéae, 

hanem egy tanitónőképezde is a gimnázium épületében /korei 

bslála ebben megakadál.yozte,/ 

4. Családi kapcsolat: Eötvös Jolenta báró Inkey fele-

sége lett ezidéíben. Inkey mecénási szerepe óriási jelentő- 

eégú a Csurgói képző életében. 

Eötvös 1869. május 2-6n értesítette ez egyházmegye 

vezetőségét, bogy Molnár Aledár osztlytenácsost és Kovács 

Sebestyén Gyula tanfelügyelőt bizte meg az egyik tanitóké-

pezde Csurgón lévő felállításának tárgyában egyezkedni az 

egybázmegyével, illetőleg az esetlegem szerződés megköté- 
sére ,“ /2o/ 

1869` május 4-én a Somogy igy ira "Ugy ba1ljuk f bogy a M.Kir. 

Vallás és Közoktatásügyi minisztere népiskolai törvény 

értelmében szervezendő tanítóképezdék közül egyet Somogy-

ban,  Csurgó mezővárosban szándékozik felállítani." J 21/ 

kiben lái;ta Koltai István a Csurgóra tölténő tanító- 

képző szervezését? 

1. ezek a tanítók többnyire falura kerülnek majd, 

a a falusi élet igénytelenségeire Cc urgó nagyon jó a ne-

velőkörnyezet; 

2. fegyelem szempontjából is megfelelőbb, mert nin-
csenek "bünfészkek". 



3. a falusi élet nem követel igényesebb  öltözkö-

dést, ezért itt olcsóbb ez élet és az iskoláztatás; 

4. Jó környezete van /levegő, viz, termékeny talaj/ 

s ez biztositja a jó egészséget, szivösságot. 

5. nemzeti, kulturális, egyházi szempontok /Csurgó 

a ''magyar szellem védőbástyája" a ner zetiségek szomszéd-

ságában van. Fzen kivül Dél--Somogy kulturális központja, s 

az intézet növelné begemóniáját. 
/22/ 

6. a már akkor is nags gondot jelentő tanitóbiány. 

1869.junius 28-án a feláll4.tandö intézet történeté-

nek jelentele eseménye zajlőtt Csurgón. A szerződés meg-

tartása kötelezte az egyházmegyét, másik a VKM- az intézet 

és a mintaiskola felállitáaára. 

"Szerződét, mely egyrészről a b.sotogyi hely. hite.. 

evang. egyházmegye közössége, másrészről a Vallás és Köz-

oktatásügyi m.kir. miniszter e Csurgó mezővárosban felál-

lltandó tanitóképezde iránt köttetett. 

I. A belsősomogyi beiv. bity. evang. egyházmegye kö- 

bössége az itt Csurgó mezőváros községben a közoktatási 

államkormány álul felállitanda s még folyó év őszén meg-

nyitandó állami tenitóképezde számos az állam rendelkezé- 

se alit 

a/ az épületek belyszinéül a jelenlegi épület szom-

szédságában tőle délre 302 telekv. és 364. br.az . alatt 

irt, az utcza szintén 26 öl szélességében és ismét nyugat-

ra 80 öl hosszúságban fekvő belsőségi telket. 
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b/ ... ugyanezen belsőségi telek végében, ettől  

délnyugatra fekvő és a belső telek alá nyúló 302 Selekkv.  

és 367 belyrejzi szám alatt irt fölöcsből 6 katasztrális  

1600 négyszögöl, ölével számított holdat  

c/ e telken kívül az egyházmegye képezdei czélokre  

blxt tizezer foxintj3.nak az úgynevezett Bélaváry alapnak  

évenkénti kamatait is odaadja, de egyformán, bogy  az igy  

származó egész összeg ezen képezdében tenul,ó; az egyház-

megyei tanács által kijelölt bármely bitvollásu oly növen-

déknek évi fenntartására forditassék, illetőleg szorgalom-

dijul adassék 1  akik az intézet szabalyai szerint erkölcs  

ős szorgalom tekintetében exre érdemesek...  

.... az egyházmegye kötelezi magát:  

Ii. a/ bogy ezen tízezer forintot a leggytümö csözábben  

belyezi el.  

b/ kamatos félévenként előre fizettessenek,  

c/  bogy  t1 inch : a ;_tőke elbOlyezés 5rő1, mind  e kezdetéről  

évenként részletes kimutatást ter jce zt a közoktatásügyi  

kormány eLé...  

cl,/ ez egyházmegye kötelezi mort, bogy s gimnázium  

épületében lévő imatermet október Ló 1-ig akként fogja  

átelakitani, bogy abban három tanterem;,` s egy tanári vá- ~ 

tószoba leend s ezen egész helységet a képezde basznála-  

társ mindazon idáig átengedi, mint az állam a szükséges  

képezdei épületeket fe láll.it je ... ezért évenként 500 fit.  

bért fizet."  

Csurgó, 1869. junius 28-án 	Csépán .Antal  
segédgondnok  

Mezey Pál  
esperes 	/23/  
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A szerződés a miniszter részéről. 
"Szerződés, mely egyrészről a csurgói beiv. bitv. evang. 

egybázközség,másrészrál a magyar kir. Vallás és Közokta-

tási miniszter között a csurgói beiv. bitv. evang. egy,  

bázközség elemi iskolai telkén, a belységben felállitandó 

azon mintanépiskola iránt, amely ugyancsak Csurgón az ál-

lam által létesitendő tanitóképezdének az 1868. évi 

XXXVIII. törv. cikk 82 par.-ban rendelt gyakorlóiskolául 

azolgáland, következő pontokban köttetett: 

1./ A csurgói helvét bitvallásu evang. egybázközség e Csur-

gó újvárosban fekvő 141 telekkönyvi 181 b.r.sz. alatt 

1518 négyszögölnyi belsőségi telket a kerttel és a rajta 

lévő minden épületekkel. ... a nevezett mintanépiskola 
számára az .állam rendelkezésére ezennel átadja, a követ-

kező feltételek alatta, 
a/ Az iskoláknak tanirtóval ellátásárról, a tenitók 

fizetéséről s az iskola teljes fenntartásáról, az is-

kola épületek javitásáról az állam gondoskodik. 
b/ A Csurgó város községben lévő belv.bitv. evang. 

minden tanköteles fiú és leány gyermekek a mintaiskolába 

felvétetnek és ott a törvényszabta oktatásban részesite-

nek. 
c/ Csurgó város községben bele. bitv. evang. tankö-

te les  fiú és leány gyermekek a mintaiskolában tandíjat 

nem fizetnek. 

d/ A vallástanitás ugyanazon épületben tartassék. ' 
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8/ E mintaiskola mindig  a  tanitóképezdébez kapcsolt  

gyakorlóiskola legyen, azonban be ugyan Csurgó városiban  

az állam tenitónőképezdét, is állitana fel, a leány osz-

tályok a tanitónő-képezde mellett létesítendő gyakorló  

leányiskolába tehetők át, de hol szintén az itt kiszabott  

módon és feltételek alatt fognak a leánygyermekek felvé-

tetni és oktatni.  

f/ a mintaiskolában az oktatás mindig kizárólag magyar  

nyelven tartessék.  

g/ Az általunk most átadott telek és épülete mindig  

a tanitóképezde többi vagyonától és jövedelmétől elkülö-

nülve kezelendők  

h/ Az államnak jogában áll ugyan saját költségén a  

most létező épületeket a aélszerüség s a közoktatási kor-

mány akarata szerint átalakittatni, úgyszintén a telek  

bármely pontján épületet emelni.  

2./ A vallás és közoktatásügyi m.kir. miniszter az állam  

részéről a fentebbi föltételeket elfogadván, a nevezett  

minta elemi népiskolát a felajánlott helységekben még a  

folyó 1869. év őszén megnyitja, abban a tanitót kinevezi  

és fizeti és az iskola minden törvényszabta szükségeiről  

s fenntartásáról az  állam költségén gondoskodik. A bely.  

bitv. evang. növendékeknek e törvény értelmében vallásos  

oktatásról azonban a osurgói hely. bitv. evang. egyház-

község köteles saját költségén gondoskodni...  

Csurgó 1869-ik évi. június 28-ik napján.  



A vallás és közoktatási m.k. miniszter Or nagymétós6gá-

nek küldöttei. 
Molnár Aladár miniszt. osztálytanácsos 

Kovács Sebestyén Gyula kir.tanácsos Somogy megye  tan- 

felügyelője 

Csurgón 1869.' június 28. 
Osépán Antal 
segédgondnok 

Mezey Pál 
esperes" /24/ 

A szerződés a miniszter elé kerül "a tanítóképző 

épületének fe állit6aával kapcsolatban nem történik kellő 

megállapodás, s ennek oka i  bogy e szerződés megkötésének 

idejéig nem tisztázódnak kérdések, A 81 par ,  kimondja, bogy 

az "állam ... "állit fel" tanítóképezdéket, de a felállitás 

módját a szerződés konkrétan nem tisztázta. S ez jelentős 

bibának bizonyult a  későbbiek folyamán. A bérbe vett épü-

let nem oldotta meg e képezde gondját. - 

A szerződéseket Badtvös Józsefe elfogadta ész jóvábagyta 

1869.6v július 8-án Budán." /25/ 

1869. július 16-17-én a csurgói közgyűlésen jelen_ 

tették be a következő intézkedéseket: 
A "főtisztelendő püspök úr előterjesztette B.Fötvös József 

VKM. m.kir. miniszter eő. nagyméltóságának az 1869-ik 

évi július 10-én 1154 e ln .. /öki/ szám alatt hozzá utasi-
tott következő intézvényét;  

A beisősomogyi bely. bitv. evang. egybázmegye elnö- 

kei, tekintetes Osépán Antal gondnok és nagytiszteletü 



30 

Messy Pál esperes úrnak az egyházmegyei közgyülée meg-

bizásából azon kérdést intéztek hozzám, bogy hajlandó vol-

nék-e és mi feltételek alatt, a nevezett egybázmegyének 

Csurgói gymnáziumát állami tanintézetül az egyházmegyéből 

átvenni? ... a csurgói tanitóképezde mellett egy ahhoz 

előkészitő tanintézet ott belyben legyen részint Csurgó 

földrajzi fekvésénél s azon vidék ebből foiyóleg elszige-

telt belyzeténél fogva, részint pedig, mivel a belső-so-

mogyi egyházmegye által is kifejezetten azon óbejtáa tel-

jesités e, bogy Csurgón a tan tóképezde mellett tanitónő-

képezde is állittassék, nagy részben az által válik le- .  

betővé, bogy a gimnázium is az áL].am rendelkezése alá jő. 

.. Az állam ugyanazon belyaégben /nem hat, benem/ négy 

osztályú algymnáziumot tartassa fenn, mely a tiitóké-

pezdébez előkészitő tanintézetül szolgálna. 

Jegyezte 

Széki Béla m.k. 

egybázk. e. főjegyző /26/ 

Csurgó és a miniszter törekvései egybeestek, hiszen a 

gimnázium állami felügyelet alá belyezésével, tanivói 

képzés egyik központjává alakult Csurgó ., s a 4 éves al-

gymnáziumra épült volna a tanitó és tanitónűképzés is. 

1869. október 15-én indult be a képző - nem szeptember- 

ben mert ez Egyházmegye a szerződésben vállalt tantermeket 

a kitüzött határidőre nem készitette el, s igy megánbáz- 

/22  nál kezdődött meg az oktatás.  
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1869/70. tehát beindult a képzés. A csurgóiak  

sokat vártak, reméltek ettől a képzőtől.Azonban a  fennál-

16 gondokkal reálisan szembe kellett nézni. E gondok a  

következők:  

e/ a "vendégház" /internatus/ nem készült el időben,  

igy hallgatók elhelyezése sok nehézséget okozott;  

b/ 3 tanterem állt rendelkezésre, azok is szöknek bi-

zonyultak;  

0/ megfelelő térolóbelyiségek, irodák, szertárak hiá-

nya, a minisztérium nagyon sok butort, hangszert küldött,  

s ezek tákolását a képző nem tudta biztositani.  

d/ "köztertáss' /étkeztetés/ sem volt, pedig ezt is he-

tározottan előír ja a törvénycikk /92. pax./  

Fezen a jelen helyzeten igyekezett változtatni a mi-

nisztérium is, hiszen Eötvös 1870. okt. 4-én küldött lei-

rate az igazgatótanács elé, hogy "hollandi modorban egy  új 

épület emeltalsók, melyben a szükséges tantermeken kivül  

a köztartásra alkalmas helységekről is gondoskodva le-  

gyen." /26/  

"Az előző tény megerősítéseként Eötvös József láto-

gató útja során 1870. okt. 9-én Csurgóra érkezett, hol  

megtekintette a tanítóképző intézetet, találkozott az igaz-

gatótanács tagjaival, s itt határozta el az intézet állan-

dó épületének 1871 tavaszán való épitésének elkezdését."/29/  

1871-ben következik be népi pozitív változás, mert  

két ú j épületet létesítenek.  



Tanitó és nő— 
képezdék 

osztály tanárok 
száma 	száma 	száma 

tanulók 
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-- kertészlakást 

— a fiú gyakorlófának egy tantermes iskolát. 

A köztartás gondját is megoldják — a rozzant, szalma— 

zsuppos gimnáziumi tanárházban állítják föl. 

A tanítóképezde mellé gyakorló iskola is állitendó. Ezek 

a miniszter álláspontja szerint osztatlanok legyenek, azért 

kell osztatlan, magukba bat éves tanfolyamot foglaló isko— 

lánek lenni, mivel csak igy lehet a tenitóképezdei növen-

dékeknek hü képét és mását megmutatni a valóságban létező 

legtöbb falusi iskolának." /3o/  

A felekezeti és az állami intézet közötti arány 

1871—ben: 

Állami 37 11.8 864 

Felekezeti 101 304 1439 

Csurgón 2 6 40 

/31/ 

Az intézet további gyarapodása is problematikus volt. 

1871. febr. 2—án bekövetkezett Eötvös S. halála, a ezzel 

olyan neveléspolitikus költözött el, aki a tsu itóképzést 

országos kulturforxadalomnak .állitotta be. Utóda br. Wiassits 

Gyula, már korántsem állt az eötvösi pálya magaslatán. 

1873/74. jelentés szerint előrelépés , tapasztalható`. 

„ 1./ A református gymnázium épületében 3 tanterem és 3. 
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természettudományi múzeum. Ezek évi bére 500 irt. 

2./ Az intézet saját telkén 3 különálló épület, éspe- 

dig:  

e/ 40 frt-nyi évi bérért használt köztartási helység 

b/ a gyekorlöiskola fiú osztályának tanterme 

c/ kertészlak 

3./ a szomszédos háznak 24o frt-ért béreit egyik része 
4./ a volt református iskola telkén 4 különálló épület 

éspedig 

a/ tenitói lakás 35 frt-ért bérelt kántozszobával, 
b/ tan .tói Lakás és leánytanulók tanszobájával, 

c/ istallók és fáskamrák.¢' /31/ 

A nagy nehézségek megoldása érdekében a be1yi igazga-

tótanács feltér jesztéseel élt a miniszter elé, beszámolva 

a nehézségekkel, sőt  felmerült esetleg a képző megszünte- 
tése is."A felterjesztésre Trefort Ágoston VKM jött Le 

Gönczt' Pál miniszteri tanácsos kiséretében - megoldást nem 
tudott ajánlani." 132/ 

1874-75, évi költségvetés ad bú képet a képezdéről, 
melybe nem szerepel a tanárok fizetése. 

A csurg4 m.k. állami tanitóképezdének 1874/75. évre meg-

állapitott költségvetése, /33/' 

Bevételek k 

1./ A kérezdei növendékek által fizetendő köztartás, " , 
dije éspedig 



2./ Gazdázzet és kertészetből befolyó jövedelmek éspedig 

a/ gazdászatból 	 150 frt 

b/ Kertészetből 	 50 " 

3./ A gyakorló iskolába járó gyermekek után 

szervezendő felvótell és tandijakból éspedig 

a/ 5 újonnan felvett tanuló után l frt—al 	5 frt 

b/ 25 tanuló után tandij évi 2 frt—ért 	50 " 

4./ A Belaváry—féle 10.000 fxt alapitvány évi 

Kamata 	 600 " 

A fedezet összege 	 855 frt 

Dogoli kiadások 

1./ Az intézet bútorzat karbantartás és pótláma 
100 frt 

2./ Irodai szükségletekre 	 150 frt 

3.J Elméleti és gyakorlati oktatás szükség- 

letére 

a/ intézeti könyvtor 	 150 frt 

b/ tezmészetteni oktatás szükséglete 	100 " 

c/ zeneszerek fenntartása, pótlása 	100 " 

d/ tornaeszközök 	 50 " 

Q/ rajzeszközök pótlása 	 50 "- 

f/ tudományos czélu kisérletre 	 100 " 

g/ gyakorlóiskola szitára szükséges 	50 " 

tanszerek és eszközök 

b/ egyéb oktatási szükségletre 

4./ Gazdászati és kertészeti költségekre 

a/ gazdászatra 	 300 " 
b/ kertészetre 	 100 " 



35 

5./ köatartoz ésrs és pedig 

a/ a segédtanitó élelmezésére havi 

20 frt—tal 12 hóra 

b/ 40 növendék élelmezése havi 

10 frt—tal 10 hó 

240 frt 

4000 " 

0/ y. tartasdijjal főzőnő bére 

havi 20 frttal 12 hóra 	' 240 " 

d/ 2 ezolgaló tartásdijjal 10 + 10 frt 

12 bóra 240 " 

e/ a főzéshez szükséges 15 öl fa be-g 

szal.litasa és felvagataaa 14 frttal 210 " 

f/ asztali készletek, kony►baszerek 	50 " 

6./ Oaztöndi jalyxa ós pedig 

a/ 40  növendék 3,50 frttaZ 10 hóra 	1400 n 

b/ 5  növendék havi 8 frttal 10 hóra 	400 " 

7 . / Betagapolási köl.taágak 	100 " 

8./ Hizi szükségletre és pedig 

at fütésse 17 bl fa 14 frttal 	238 frt 

b/ vil.i$itasra 	 100 frt 

a/ az intézet tan. és label,ységek 

tisztogatAsfira 

d/ 	és fe hé•rnemü mosetasa 

100 

50 

" 

" . 

e/ Fgyéb bá.zi szükségletekre 100 " 

y ./ tpületek fenntartása, föntartása, biz— 

tositás® 100 " 

10./ Ház és baszonbéreie 

114 Vegyes szükségletekre 100 " 



a azükaéglet-•ek összege 	 8968 frt 

a fedezet összege 	 855 " 
Hiány s 	 8113 " 

A vallás és közoktatásügyi minisztérium számvevősége 

Budán, 1874. évi augusztus bó 15—én 

Hanréty János 
1, 

igazgató 

Az intézet biz  és baazonbéxlete összegét a minisztéri-

um  fizette. A biány összegének elemzéséből következtetni 

tudunk a csurgói állapotokra, ezért a képviselőtestület 

1879. május 22—én ülést tart, bol 7 szavazattöbbséggel 

egy, a képző intézet ozéljaira alkalmas épület feláll.tá--

®át elfogadják." /34/ 

Ennek eredményeképpen 1879. július 8—án létrejött Csurgón, 

mely a vallás és Közoktatásügyi Minisztérium és Csurgó 

mezőváros között köttetett. 

A szerződés 1. pontja: 	. 

"Csurgó mezővárosa kötelezi megát a m.kir. Vallás ős 

közoktatásügyi minisztérium irányában, bogy Csurgón saját 
telkén melye Csurgói 1-85 sz.  tjkv-ben 270 brsz. az 

5322 négyszögölnyi területtel van bejegyezve a saját költ-

ségén minden megtéritési kötelezettség nélkül külön kertész 

lakással olyan férfi tanítóképezde épületet épitett, mely 

a magas m.kir. vallás és közoktatásügyi misztérium által 

Csurgó mezőváros képviselő testületébez beküldött 1879. jú.- 
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nius 24-én 17941. sz.  leiratboz csatolt, s a most  idézett 

számmal ellátott tervének egészben megfelel, s az épület-

terv szerinti  s abban kitüntetett helységeket meóba fog-

lalja.' 

6. pontja másrészről a M. Kir. Vallás és Közoktatásügyi 

Minisztérium e fentebbi feltételek mellett Csurgó mezővé- 

rossal, mint szerződő féllel szemben kötelez magát'' bogy 

a város által épitendá tanitóképezde épületében egy férfi 

tanitóképezdét állit és az e czélra átengedett épületeket 

kizárólag tanitóképezde számára és tarvitás ezéljaire besz- 

nálje... 
Kelt Csurgón 1879. évi Julius bó 8-án /Pecsétbely/ 

Gönczt' Pál m.kir. miniszteri tanácsos, mint a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium részéről kiküldött miniszte- 
ri biztos. 
Nagy Sándor m.k.b. elnök 	Fiayesboffer• József m.k. 

Kollecber Frigyes m.k. 	 Plocbner Nándor m.k. 

Szebényi Lajos m.k. biz. jegyző 18.101 szám 

Jávábagyom Budapesten 1879. évi július hó 9•-én,► ' 

A vallás és közoktatásügyi m•kir. miniszter Trefort m." /35/ 

1881-ben a szerződésnek megfelelően elkészült a 

tanítóképző új épülete. A kétszintes épület a következő 
be ly sége ket tartalmazta s 

földszint: iroda *  szertár, kamra, szolgálati lakás, 

f old► osó, tanári szoba, tanterem ős gya-
korló-iskola. 
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eme letent 3 tanterem, folyosó, természettani . mú-

zeum, természetrajzi múzeum, kézimunka 

terem, rajzterem ész zeneterem. 

Az általános felszerelésen kivül ez első osztály-

ban az embertani szemléltetőeszközök, a mssodik osztály--

ban az if jusági könyvtár kapott belyet. A zene és rajzte-

remben rajzasztalok, bangjegytartók, zongora, orgona, bar--

mónium és 6 db rajzszekrényt helyeztek el." /36/  

Az intézet: jelen állapota megfelel e 3 éves képzési 
időnek. Ugyanakkor viszont  a  4 éves tenitóképzés beindu--
láse már újabb problémát jelentett az  intézet Vezetőségé- 
nek. 

Ilyen körülmények között indult el a képzés, de 

szinte országszerte is. Nagyon kevés olyan képzős ezekem 

bére volt az országnak, kik mindenben megfeleltek vo? ta 

az általános követelményrendszernek. Igy a VUE. kénytelen 
volt erra az elhatározásra jutni, bogy az adott időszak-
ban  tanárokat, jelölteket küldött tanulmányútra Németor- 

szág, Svájc államokba, bogy az ott kialakult magasabb szin-
tű képzésformát Magyarországon besznositbassák. ' 

Ebben ez időszakban a korábban megszervezett budai 
tanítóképző intézetben "6 tanár 9 diákkel kezdte meg a 
tanulást," /37/ 
()surgói helyzet e szrpontbói kedvező: 

1869/70. tanévben 5 tanár 24 növendékkel kezdte meg 
a munkát, 1870/71—ben 6 	" 40 	" 	dolgozott. 
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Az intézet oktatói 

Igazgató  - Bárány Ignácz 1869-1879-ig 

1833. július 5-én született Pápán iparos szülőktől. Isko-  

láit az elemit Pápán - gimnáziumot Pesten, Szabadkán, Sze-

geden végezte. 1857-ben Szegeden Hass Mihály és Lubricb 

Ágost előtt tanitói oklevelet szerzett. 

1858-0' a szegedi kir. kat. tanitóké,?ezde tanira. 

1861-től a Pesti képzőnél tanit, hol nagyon fontos 

pedagógiai szakirodalmi tevékenységet folytat. /Budapesti 

Visszhang, Tanodai Lapok, Iskolai Kistükör c. folyóira-

tokban./ 

Önálló munkái: Szellemi nevelés, a költemények kezelésé-
ről a népiskolában, Olvasás tanmódja, Magyar nyeivgyakor- 

latok, Tenitók könyve. 

1869-ben a miniszter kinevezi igazgatóként a csurgói 
képzőhöz - 10 év után Trefort Csáktornyára küldi, az új 

tanítóképző megszervezésébez - 1882. július 7-én belt meg. 

Ozibor Mór- 
1838. III. 10. született - református papcsaládból, 

Naszályon, Gimnáziumot Pápán végezte, valamint a pápai 

főiskolán teológia és bölcseleti tárgyakat  hallgatott. 
1860 - a csurgói gimnázium nyelvészeti tanára, majd 

1869-tő1 a képezde tanáraként mükődött - 1879-től 1883-ig 
igazgatóként müködik- s ekkor történik az új épület áta-
dása. 1883. jún. 5-én halt meg. 



Bettich Károly tanit6 

Pásztor Bold.izeárné - segédtanár 

Hitoktatók: Becky József római katholikus 

Frőlicb Róbert református 

Andorka János ág. b. er. 

Nagyon fontos tevékenységet fejt ki Csurgón Bátori 

/Bauer/ Lajos, ki 1870-1900-ig müködött . tanérként. Ének 

zene szak tanítását vállalta zenetanári képesitéssel,, -  

majd később rajz és szépirást is tanitott. 

Pedagógiai, szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, 

"Az 1868. 38. törvény 99-101 per. rendelkezett  82 

igazgatótanács megalakításáról és egyben körvonalazta a 

feladatkörét is. A feladatok karvonalazása részleteiben 

nem határozta meg a tevékenység körét, amelyből félreér-

tések is adódtak, Ezt a biányt pótolta a ihli "Szabályren-
delet a tanító és tanitónőképezdék igazgatásáról" - c. 
rendelet megjelenésével. Ebben az időszakban e törvényben 
megjelent szabályok alapján végezték oktató és képzési 
munkájukat a tanítóképző intézetek. 

"Az igazgatótanács hivatássav felügyelni a képezde 
erkölcsi szellemi és anyagi ügyeire.-Nevezetesen: 
a/ A népoktatási törvény értőimében a tanitóképe zdék szá- 

mára kiadott karmányrendeletek végreba jtása. 
b/ Felügyel a2 igazgató és a tanárok müködésére, e növen- 

dékek magaviseletére és előmenetelére.• ,.. 

e/ figyelemmel kiséri, bogy a tanterv s a tanigei óra- 
rend megtartassék -  

d/  A vallástanitók óráira az illető bitfelekezetet meg-
. keresi e e tanítók pontosságára felügyel. 



e/ Az igazgató és a tanér helyett hosszabb ideig tartó 

akadályoztatásuk esetében helyettest rendel, illető- 

leg az iránt jelentést tesz a közoktatásügyi minisz- 

ter be z. 
f/ A rend fen/n/tertása s a fegyelem gyakorlása körüli 

eljárás figyelmének egyik kiválóbb tárgya, A tanári 

szkbŐl hozzá fellebbezett fegyelmi ügyekben birásko- 

dik:" /38/ 

Csurgón az igazgatótanács és az igazgató viszonya 
eltér az országos átlagtól. Két ok magyarázza e tényt. 

1./ Bárány Ignáci igazgató személyében széles látó-

körü igazgató került a képezde élére, kinek oly magas 

tudása publikációs tevékenysége, szakmai tekintélyt biz-
tositott mind a szakemberek, mind a közigazgatásban te-

vékenykedőkkel szemben. - 
aa/ A csurgói intézmény, körülményei - közös felada-

tok batározták meg a "stabilizálás" ez oktatás-nevelés 

hatékonyságának er©sitése érdekében. 

Az igazgatótanács tagjain 
Kovács Sebestyén Gyula tanfelügyelő /Somogy/ 
Andorka János evang. esperes 

Berky József róm.katb. esperes 
Kavulák János róm. ke n .` lelkész /Beremend/ 
Mezey Pál ref. esperes 

Sárközy Dénes földbirtokos 

Bárány Ignáez igazgató-tanár 

Az intézet gondnoka: Berky József igazgató tanácsos. 
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Az  igazgatótanács eredményes munkát végzett, fő-

leg azokon az oktató—nevel5 termieteken, amel;el nem kii- 

vántak anyagi befektetést. 21kéazült a Fegyelmi Szabály-

zat és az intézmény "Háziszab '.1ya" . 

"A Fegyelmi Szabályzat néhány pontja 

1. Megdorgálás 

2. Tanári szék el® idézés s ott megintés v. 

dorgálás 

3. Taná9riszék által hozott ítélet következtében 

e tanuló szülőnek vagy gyámjának értetiitéve 

4. Bezárás vagy jótéteményből való megfosztás 

5. Kitiltás." 1391 

A báziszabályok főbb pontjai:  

"2. Napközben heverni vagy aludni nem szabad... 
4. A dohányzás cook a tisztasági, egészségi és 

közbiztonsági tekintetek korlátai között en-
gedtetnek meg. 

6. Egymást látogatni csak  vas árnap, ünnepek vagy 
más szünnapok délutánján szabad. 

8. ti óáziszabály 0.61. esetenkint az igazgatónak 

vagy az ő helyettesének engedélye meuthet fel 
egyes növendékeket." 14o° 

Mindkét szabályzat tartalmaz nagyon korszerű pech— 

gógiai elveket -- kivéve a bezárás — amelyek mintí.ul szol-

gáltak a későbbi idők képzésére. 



iE~:zget6tar?os t&gjC:i.De; 	állandban bővül.  

1920-bcn a minisztérium ucu-A:anteti '  s c9urOi testület  

azonbcn tovább aükádik, sőt az,  utolsó igvzgatcí n obosy  . 

Elea/1927-33/  bangflúlyozzc, bogy ez intézmény jelenlegi  

miik©dé: tit részben az igazgatbtcynáoanak köezcinbeti.  

kor let ok  ss  

A tenitóképző megindulása 1869--ben 3 évfolyamiu kép—  

zési formában indult el. AminiEZter a képző célját igy  

£ogoimezze meg` 1./ önzetlen emberszeretet  
~., 

2./ a  szükséges tudományok elscjátitása  

és a tenitási módok megismertetése  

3./ 3zelLemi és testi ügyesség elsaj — 

titása.  

"Vezérelvként szerepel, bogy a „  tanitóképczdei  

tanxtá  oknak a néoiEkolai tenttás előképének kell  lennie,  
mely nem  azt jelentette, bogy a népiskolai azinvonaion  

kell tattani, mint ezt, oly sokan értették. " /41/  

A heti óraszámok osztályonként igy el ckultak 
 

I. osztály 30 óra  

II. " 	31 "  

III. " 	32 " 
	

93 óra  

Megoszlásban:  Pedagógiai tárgyakra 13 óra  

Nyelvi és történeti  tárgyakra 27 bra  



Mannyiségtan tárgyskxa 	18 óra 

Készaégtárgyekxa 	 29 " 

Hittan 	 6 " 

A csurgói képzőben a 38. t.c. által előirt /88. par./ 

tantárgyakat tanítottak. Ezek a következők voltak: 

a/ Hit és erköloetan 

b/ Nevelésben 

c/ Oktat isi módszertan 

d/ földrajz jz 
általános és hazai; 

e/ történet 

g/ anyanyelv; 

g/ magyar nyelv; 

b/ német nyelv; 

i/ természettudományok és azoknak a töldmivelésre 

és iparra való alkalmazása; 

k/ gazdaságtan, gazdasági és kertészeti gyakorla-

1 okke l; 

1/ hazai alkotmánytan; 

m/ mennyiségtan és mértan 

n/ ének és zene /különösen begedü és zongora/; 

o/ szépit ds és rajz; 

P/ testgyakorlat tanítása; 

g/ a gyakorlóiskolában a tanítás gyakorlása. 

A képző fennállása sorári számos tantervet ért meg. 

Az első tanterv /1869-1877—ig érv./ igy batározta meg 

a  tanitóképzők célját: 
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"Hivaté.uuk iránt latbesdl.ő, foglalatosságaikban jár-

tas, oly munk'as es agyas taliitókat képezni, k ik az emberi-

ség szeretetének érzésétől áthatva, alapos ismereteik $e— 

gitségéveL és kiváltképpen 36 példaadással vezessék a gond-

viselésükre bizott növendékeket." /42/ 

A csurgói képző is ebben a szellemben képezte tehát növen-

dékeit. 

A képzősök gy al orlati oktatása /ugyana6y, mint most/ 

bospitilizból és gyakorlati tanitisból állt. 

A bospit: isokxól a tanulók ivásban kötelesek voltak be-

számolni. Minden  tanuló ugyanezt a megfigyelési szempontot 

kapta. A aospitiLást több napon it végezték, s a III. osz-

tályosok a hospitilisok között tanítottak is. 

A hospitálások célját egy növendék /(Oroszlán János/ 

III, o./ igy fogalmazta meg hospitálási naplójában: 

"Ileküak, leendő tanítóknak oda kell törekednünk, bogy 

pályánkra képeztetvén, bivatdsukat majden minél tökélete-

sebben be őltoük. E czól elérésére nem elégségesek azon 

elméleti i ameretek,, melyeket a képző intézetben nyerünk; 

mert sok oly dolog fordul elő az iskolai életben, amit 

könyvből nem lehet megtanulni, benem csakis szemlélet és 

tapasztalat útján.. Ennélfogva iskolalátogatásunk nézetem 

szerint evégből töZténik, bogy amit e képző intézetben el— 
méletil.wg tanulunk, azt 9 mini tanodában gyakorlatilag al-
kalmazva lássuk, alkalmazni magunk is megkisértsük; tovab 

bá a gyakorló tanító ur eljirásából magunknak tapasztalást 



e útmutatást szerezzünk: miként kell egyes különös esetek-

ben a tanultakat alkalmazni, mert ily módokat csau gyakor-

lat a szemlélet útján sajátitbatunk el." /43/ 

Ideg kellett figyelniük többek között, bogy milyen nevelési 

elveket alkalmaz a tantó. Oroszlán János igy ir- errőls 

"A tanító úr a következő nevelési elveket alkalmazta: 

"Tegyük a nevelést egyetemessé!" "Legyünk tekintettel 

a gyermek egyéni sajátságaira!" 

/érdekes megfigyelni, bogy  már  ekkor milyen tudatosan 

alkalmazták e lélektani ismereteiket!/ 

"Legyen nevelésünk vallásos!" 

A növendéknek ki kellett fejtenie, melyik mit jelent az 

adott tanitási órán. Oroszlán igy irt 

=g etemea, mert "a gyerekek minden tehetségét felkarolja, 

e valamennyit egyenlően fejleszti." /44/ 

Alsóbb osztályokban a szemlélő — emlékező tebetségen, fel-

sőben e gondolkozó tebetségen van a hangsúly - teszi hozzá 

Oroszlán elános. . 

Az egyéni sajátosságok figyelembevételét igy látta meg-

valósulni: "... egyik-másiktól többet s mást is megkivánt 

mint a többiektől." /45/ 

Az órák menetéről megállapitja, bogy a tanitó e "lecke— 
rendet" pontosan megtartja. Igy rögziti ezt e 

"Iparkodott az időt a lehető legjobban felbassználn, 

de mégis megtörténik néba, bogy a kiszabott munka el- 
végzése után egyes rajok tétlenül ültek." /46/ 
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Figyelnie kellett továbbá a jelöltnek a tantó fegyelme-

zési eljárásait. Tapasztalatai: 

"1./ A tanulókat egyszerre felálltatja, Leülteti, ke-

zeit feltartatja, igy figyelmöket a osevegésről 

másfelé irányozza. 

2./ A tenitást nem folytatja addig, mig a csend 

belyre nem állott. 

3./ A zajongókat kiállítással bünteti." /47/  

Egy tanitási napot kiemeltem Oroszlán naplójából.. Igy egy-
részt előttünk áll, bogy milyen volt egy tanitási nap és 
az órák felépitése, másrészt az, bogy bogyan jegyzetelte 
ezt Le egy tanítóképzős diák az 1879/80. tanévben. mme, 
sző szerint. 

"Január 19., délután: 

1. félóra: A IV. oszt. nyilvános oktatást nyert a 

nyelvtanból; anyag: a behatórag begyek z láss. A többi osz-

tályok csendes foglalkozási leozkékkel voltak elfoglalva: 

I.: másolás. II. készül az olvasásra. III. készül a föld- -

rajzra. VI.:  Rajz*l. 

2. félóra: A III. oszt.—ban közvetlen tanitás a f öld— 
rajzból; anyagi A nagyatádi járás ismertetése. IV. a ma— 
rasztóragos nevek kikeresése nyelvgyakorlatul; a többi 
o.—k föladata ugyanaz maradt. 

3. félóra: A II. o.—ban olvasás; leozke; a "Palavessző 
és palatábla" — cimü olvasmány. I.: rajzol. A III. IV. és 
Q. osztályokbazementek. 	. 



4. félórat Az I. és II. o • -ban éneklés:  "'Wigan élem" 

stb." 

A tanitásra részletes tervezettel kellett felkészülniök. 

2 tervezet készült és .2 birslat született ezekről. A bir.  á 

latot a tanulók még a taniga előtt intik meg a tervezetek-

ről. Ims, egy birálet ugyanebből a tanévből. 

"Bir álat 

a 39. tanitási gyakorlatra készített tervezetekre vonat- 
. 

kozólag. 

Tárgy: Nyelvtan 

Anyag. A tárgyi mondat ismertetése 

I,.Kontor László tervezetére= 

Nyelvezeti hibája, bogy a mutató névmást egyezer elhagyta, 

különben kérdései elég szabatosak. A teljes mondatokban 

felelést megkdvánja. 

Módszertani eljárása kif ogáetalan. 

II. Strausz Géza tervezetére: 

Szabatos és tiszta nyelvezettel ír. Csekély bibája, bogy  

az idézőjelet egy ízben elhagyta. 

Módszertanilag ő is helyes eljárást követ. Ajánlandók azon-

ban, bogy szemléltetésre alkalmasabb példát keressen, más-

kor feleleteket is vegyen föl dolgozatába; füzetét nagyobb 

rendben tartsa. 
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Véleményünk szerint mindkét tervezet alap jén sikeres 

tanítás várható. 

Osztályzatuk jeles. 	Birálók: Fejes  K.  

Fehér Zajos. 

$rdekes megfigyelni, hogy olyan elemek is voltak a kora--

beli módszertanban, amelyek a maiban is követelményként 

szerepelnek. 

Ilyenek p1.: 
- megkövetelik a szabatos beszédet 

— e szemléltetés szerepét világosan Látja 
— a tanulók várható feleletét is fel kell tüntetni 

a tervezetben. 
A továbbiakban ugyanebből a tanévből közlök egy teljes 

tenitási tervezetet. 

Frdekes az  is,  bogy /bár a tervezetek igen részle-

tesek és $laposak/, nem minden tanitó3elölt közli a ten d— 
tás napját, az oktatási és nevelési célt. Ugy Látszik, 

ebben a tekintetben akkor még nem állitottek egységes kö-
vetelményt. 

Egy III. éves tanítójelölt tervezete /Alszegby 
Ferenc/ /48/ 

Tervezet 

Tárgy: Fejszámvetés 

Anyag: 10 ismertetése 



Az I-eő osztálybeliek vegyék elő táblájukat! Kis Lányk6.k, 

huzzatok errs 9 vonást! 9 vonás hány vonással több a 8 vo-

násnál; e 7 vonásnál? 

Mennyivel kevesebb a 7— a 9-nél! - Töröljetek Le  9 vonás— 

ból 4-et! Mennyi marad`? Mennyi marad, ba 9-bal elveszünk 

4-et? - Itt van kilenc kavics. Ha bárom-bírom kavicsot 

teszek egy csoportba, hány csoport Lesz akkor? Tehát 3x3 

mennyi? 

-• Hs ezen 9 kavicsból bárrnat-hármat elbúzok, hány hdzésre 

fogy el? Hányszor van meg tehát 3 a 9-ben? Hát hányszor 

van meg L a 9-ben? 

II. Kislánykák, tartsátok fel 9 ujjatokat! Hány ujja-

tok v en kinyújtva? Nyújtson ki mindenitek még egy ujjat! 

Most is 9 ujj van kinyujtva egy-egy 1eá1? Kis lánykák 

mostmér tiz ujjatok van kinyújtva. Hány ujj van kinyújtva 

mindeniknél? Hogy Lett a 9 ujjból 10 ujj? - Hány golyó 

esz? Hogy Lesz ebből 10 golyó? /Ha még egyet teszünk bozzá./ 

Mennyi most már? aöj j ki A! e buzz a táblára 10 vonót. 

A többiek palatáblájukra buzzanak 10 vonást! 

III. Mennyivel több a lO a 9-nél; - 10 a 8-nál? Mennyi-

vel kevesebb 9 — 10-nél; - 8 a 9-nél 

Hányszor kell lánykák, egy-egy kavicsot idetennem, 

bogy 10 legyen? Ma ! olveseátok. Te bit mennyi 1 szer 10? 

Egy alakot rajzolok. Kis lánykák mit ábrázol ez? 

/igy fát./ Hány vonásból áll ez a fa? Mit ábrázol eze 

Hány alakot rajzoltem? Hány vonásból áll mindegyikök? 

Mennyit tesz ez a 2 szer 5 vonás? Mennyi tebát 235! Ki 
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tudja megmondani mennyi 5312 ? . He nem tudnák kifejteni, 

illetőleg feltaláltatom velük. 
Itt van 10 golyó. Hányszor kell e golyókból elhúznom, 

bogy egyee maradjon? Tehát egy hányszor van meg a tízben? 

Most nem egyet, hanem 2-tőt buzok e].. /Egyszer ... s.°c.b./ 

Hány buzásra fogyott el a tiz? Most  meg egy buzásra 5. - 

hozok el; hány buzásre fogy el? 5 tehát bányszor van meg 

e tizben? 
Ezen 10 kaviosot oszd 10 részrel Mennyi jutott egy rész-

re? Hány ilyen rész tesz 10-est? Mennyi tehát 10-nek a 

tizedrósze? Oszd el 5 egyenlő részre! Mennyi jutott egy 
részre? s.t.b. mint előbb. - Oszd 2 egyenlő részre s.t.b! 

Mennyi tehát annak fele? 

IV.  Gyorsszámolási feladványa 5+2 = 7+1 = 8 - 4 

4+5 = 9x1 = 9+1 = 10, ennek fele 5+3 = 812  = 4+6 = 10. 

Minden egyes számtétel eredményét kimondatom.  Ilia  irás- 

ban csinálták: nagy bibe! Ha ? e jben$ jól/ A kimondott 

eredményhez füzetem a következő számtételt, mint-;a felvett 
példából létezik. . 

V. Számtalány: Melyik ez a két egyforma szám, mely 
együtt véve 10-et ad? Melyik ama azám, melynek feléhez 
3 adva 8 jön  ki? 

VI. Kis Julcsának van 6 krajcárja s még 4-et kap; 
hány kr-ja lesz? Marika 5 kr-ért almát, 5 kr-ért szilvát 
Vett; hány krajcárt adott ki? Bertának 10 gesztenyéje 

volt, de abból megevett 4-et; mennyi maradt még neki? 



Anninak mag  kell tieztogstni 10 burgonyát, de más 3-at 

megtisztogatott, hány van még bora? - 

Zsófi naponkint 1 krajcárt kap, mennyit kap 10 nap alatt? 

Gizella 2-szer kapott 5-5 almát, hány almát kapott össze-

sen? Julia 5-ször kapott 2-2 szilvát; hány szilvát kapott 

összesen? - Fgy anya el akar osztani 10 almát, agy, bogy 

minden gyermek 5-5-öt kapjon; hány gyermek fog almát kap- 

ni? Julcsinak 10 kra joárt ad édesanyja, bogy vegyen annak 

felén sáfrint, egy ötödrészén kötőtüt; hány kr-ja maradt 

neki? 

V gyázza`cok, igy irjuk Le  a tizet. /Zeirom/ Ki tud- 

ni  megmondani hauonlit az egy /álló szigony vonáshoz/ 

Hát ez? /a null/ Z+lgy nyomott  körhöz. Gyermekek, az egy-

nek mindig bel felől kell lenni, a nyomott körnek pedig 

jobb felöl. Irjatok most ilyen jegyet a táblatokra. 

Most pedig  olvassátok, mit a táblára iroki 5+5  10M-1 = 
9x1 = 9-2 = 7+3 .. 20-5 - 4x2 = 8s4 = 2+6 _ 8+7 = 9= 3 = 
3+7 = 10 

Rzt asendesfoglalkozáson le is iratom a gyermekek- 
kel. 

A lezegby Perenc" 

A gyakorlati tanitáera beti 2 óra jutott Ez volt  a  tan-
terv legnagyobb biány oss ága. A rendelkezések szerint 

a III. éves növendékeknek 1-2 évig tanitani kellett vol-
na, s csak utána tehettek volna képesitő vizsgát az  ősz- 
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szel tanítóképző intézeti tentárgyakból. Ezen eredmé-

nyes vizsga után oklevelet kapott a tanító jelölt. A ké-

pesitő vizsgák letétele csak részben történt igy, e 

gyakorlat — tanitóbisny — másképp al.akitotta a törvény 

megvalósulását. Kállai erről igy  irs "A csurgói intézet-

ben már 18?3—tól kezdve kér,esitőztek olyan növendékek, 

akik egy, illetőleg kétévi oakorlattal nem rendelkeztek, 

és még hozzá nem is voltak kiváló tanulók." /49/  

"A törvénytől való eltérést a VBM 11?55/18r3. ezámu 

rendelete tette lehetővé, mely mentesitette a  növendéke-

ket a kettő éves gyakorlat letöltésétől." /50/  

Az 1877—es tanterv biány oss ágai szíikségessé tették 

egy új tanterv bevezetésót, valamint az eddigi 3 évfolyam 
helyett a 4 éves képzési ciklus bevezetését. Megjelent a 

rendelkezés — 1831. évi 655 és 15369. sz. VBM rendelet 

— amely a képzőt 4 évfolyamura fejlesztette. A :endelet 
bevezetése fokozatosan ment végbe az állami tenitóképzők-

ben, 1334—re orz állami képzés 4 .  éves, sorige felekezeti 
jellegü tJ nitóképzőkben °saw a 90—es évekre fejeződött be. 

A VEM 1881. évi 20.261 sz rendelete szabályoz-ta a tanitó-
nőks;t)züket is, niig a Ví M 1882. évi 3998. sz. rendelete 

a tan tókópzők xészér e kötelezővé teszi az új tanterv be+ 
vezetését is." /51/ 

A fiú és leány képző új bevezetésre kerülő tanterve 
eltérést mutatott. A tanítóképző—intézetekben heti 107, 
mig a nőképzőkben heti 110 órában tanitottak a 4 évfolya 
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mon. A tantárgyak számában is  voltak eltérések. Fiúknál 

a számtan tanítása 9 órát, leányoknál 8 órát engedélye- 

zett az óraterv. Hasonlóképpen alakult a mértan 4, ille- 

tőleg 3, a természettan és vegytan 5, illetőleg 4, a rajz 

és ezépiráare 7, illetve 9 ára jutott. A tanítóképzők he-

ti 8 tornaórá jávai tizemben a tanítónőképzőkben csak 4 órát 

találunk. A női kézimunkát heti 8 ómban tanították, mig . 

a fiúknál. a háziipart nem jelölték. /52/ 

Az új tanterv lényeges új vonAsa, bogy a G„ , ekorlati 

képzési szakasz nagyobb órasz mban történt. Ez naUyon 

fontos kulDskérdése volt a 4 éves oiklusnak,vé ül is a 

tanítói pálya irányában történő érzelmi identifikáció már 

itt kezdődött. 

Az új teret alapján kidolgozták a tanítási óra mene-

tének elemzését, kidolgozták azon megfigyelési szempont-

rendszer összességét, amelyek alapján a jelöltek regbe- 
szélbették társuk órájának fő didaktikai, nevelésiélekta-

ni értékét. 

A szempontrendszer igy alakult* 
1. / Jól választotta-e meg a tanalakot éti a tanmenetet? 

Ha  nem, melyik helyesebb és miéit? 
2./ Helyesen tűzte-e ki a tanitás célját? 

3./ Megfelel-e a tervezet terjedelme a rendelkezésre 
álló időnek? 

44/ Helyesen tagolta-e s növendék a tananyagot? 
5./ Áttekinthető és világos-e az anyag elrendezése? 
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6./ Milyen az előkészités, a tárgyalás és az alkalmazás, 

aránya? 
7./ A már ismertekre épitette-e az aj anyagot? 

8./ A szemléltető eszközöket belyesen alkalmazta-e? 

9./ A kérdések nyelvtanilag belyesek, batározottak, a 

tanulók képzettségi fokához alkalmazkodnak-e? 

10./ Vétett-e a tervező az általános tanítási elvek ellen? 

11./ Nyelvtani és belyesirási bibék a tervezetben. 

A tanítást követően megtörtént a jelölt tanitásának érté-

kelése. ' 

1./ Az osztálytársak birálták a tanitót 

2./ A gyakorlóiskola vezetőjének értékelése 	 . 

3./ Az intézet igazgatójának értékelése, a tanítás lezár 

rése, az érdemjegy megállapitása. 

A birálat szempontrendszere: 

1./ Kellő időben fogott-e az illető a tanitásboz? 
2./ Az egyes osztályok közvetett foglalkozásait kiosz-

totta-e? 
3./ Beszéde: egyszerű, értelmes, bibátlan, jól b ngeú- 

ly oz ott--e? 

4./ Megfelelő volt-e a bangulst? /komoly, nyugodt, vidám, 
komor/ 

6./ Milyen volt a bánásmód /beszéd, szeretteljes,nyájas, 
szigorú, túlszigorú, nyers/ 

7./ Helyesek voltak-e a föltett kérdések? 
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8./ Szabatosak-e a meghatározások, vagy a levont szabá-

lyok?  

9./ Iparkodott-e a tanító az elvont fogalmakat példá-

zattal megv ilágitani?  

10./ Nem vétett--e a tanítás szabályai ellen?  

11./ megtartotta-e mindvégig a lélekjelenlétét?  

12./ Tartott-e fegyelmet, figyelemmel kisérte-e ez  

osztályokat?  

13./ Jól osztotta-e be az időt?  

14../ Használt-e szemléltető eszközöket, s jól megválasz- 

totta-e 

  

~~yy 	
.{. azokat? 

Lekötötte-e kötötte-e a tanulók figyelmét?  

16./ Ragaszkodott-e a tervezetéhez?  

17./ Milyen volt a tanítás eredménye /gyenge, reményt-

keltő, sikerült/.  

A bírálatról bírálati jegyzőkönyvet vezettek." /53/  

/A tanterv alapján kidolgozott anyagegységek részleteit  

tudatosan nem ismertetem, mert azok országosan kötelező-

ek voltak, a bírálati szempontrendszer viszont Lokalizált,  

Csurgóboz kötődik./  

A gyakorlati kiképzés színvonalának emelése érdekében a 

. kiadta sz 1882. ®z. 1. sz. rendeletet, melynek célja  

a tudatos gyakorlati életre való felkészités.  

Ezt követően sz 1881/31752. sz. amelyben a méhészeti ok  

tatás fontosságát igyekszik e rendelet méltatni, s enne k . 

alapján erősödik Csurgón a méhészeti oktatás, sőt 1880- 
, 

1890 között elkezdődik a selyembernyótenyésztée is.  
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A tudomány t  a technika óriási fejLődése szükségessé 

tette a tantexv módositását. Az Országos Közoktatási Tanéca 

a fővárosi tanítóképző-intézeti tanárok bevonásával revi-

zió alá vette a tantervet, s elkészítette az új tantervet, 

melyet 1900/25389. sz. rendelettel bocsátott a VKM. vit a-

re. Eredmény 1902 év 40181 sz. rendelettel elkészült az új 

tantexv. Az előzőhöz Saszonyitva nagyban emelkedett az 

óraszám: 1.0. 30 férfi képzőben  Női képzőben  I.0. 33 

	

Ii. o. 31 	it 	 It 	 It 	 " 
	 11.0. 34  

	

III. o. 31 	n 	u 	u III. o. 33 .. 

	

IV. o . 31 	" 	" 	" 	" 	iv. 0. 33 ___..  

	

123 	óra 	 138 óra 

/54/ 

Az új tanterv különösen a gyakorlati kiképzés szempont-

jából volt jelentős t  ugyanis növekedhetett a gyakorlati 

oktatások száma, új módszeres, kiképzési formáboz vezetett. 

Tenitókér zésünk a  századforduló ideén 

A századforduló utáni években elmélyül a kieGyezés-

kori magyen társadalom válsága. A feudális maradványok mind 
szembetünőbb akadályai a fejlődésnek. 
A gyors iparosodás következtében a századfordulóra Célmil-

liós munkásosztály alakul ki. Létrejött 1890-ben a Magyar-

országi Szociáldemokrata Párt, amely nagyszámban magába ol-

vasztja a haladó értelmiséget és munkásosztályt. Az oktatás- 
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ügyben is ballatja szavát, sajnos az opportunisták megaka-

dályozzák törekvésük megvalósitásá,ban. A kilencszázas évek 

elején  bekövettiező gazdasági válság, majd az 1905—ös orosz 

polg. demokratikus forxadalom hatására fellángolnak a . 

sztrájkharcok. Nálunk még jelenleg nagyon lassú a polgári 
átalakulás. 

Somogy megyét a századfordulón a magyar gazdasági és 

társadalmi fejlettség végletei, ellentmondásai jellemzik: 

a/ nagyszámu feudális nagybirtok van, 

b/ e mezőgazdaság kapitalista fejlődése viszont igen 
wagas fokon áll .. 

A lakosság rétegződése erősen differenciált. . 

-- 250 nagybirtokos család van 
- nagyaz ámu pénzügyi és ipari, kereskedelmi válla l-

kozó nagybérlő, 

-- 

 

gazdagparasztság számaránya is magas 
— igen magas a mezőgazdasági cselédek,, napszámosok, 

uradalmi cselédek száma. 

A4 e14 .y#lk121oxu és tenitókézésünk  

Ez az év igen mozgalmas, tartalmas volt az előzőek-
bez viszonyítva is.' 

A nevelésről: 

"... irányát a benső vallásosság, mély és tiszta 
hazaszeretet, a megingatbatatlan jel].cmesaég és komoly 
munkásság elvei szabták meg.» /55/ 
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Az  istentiszteleteken, ünnepeken az I. évesek ministráltak, 

a IV. évesek pedig már a kántori teendőket is ellátták. 

A jellemfejlesztésre is nagy gondot forditottak. A tanok 

a saját példájukon kívül telhasználták errs a kirándulássá- 

kat, játékdélutánokat a közös étkezéseket. Ezen kívül a 

tanárok gyakran látogatták a magánházaknál lakó diákok 

szállásait. 	 . 

Ezeken a azállásokon /"virakban"/.3-4 tanuló lakott együtt. 

Meghatározott rendjük volt, s egy közülük a azobaparanee--

noki teendőket is ellátta. 

"A növendékek érzelmi fejlesztését szolgálták a külön- 
böző ünnepélyek is. Elég gyakran tartottak ilyen megemlé- 

kezéseket, biazen sok minden volt, emit abban a korban meg-
ünnepeltek. Ezek a következők voltak: /56/ 

a/ Ianévnyitáss a. rendtartás álital eláixt istentisz- 
telet hallgatással és ünnepéllyel; 

b/ okt. 4:s "őfelsége apostoli királyunk népünnepe" 
-- ünnepélyes istentisztelet--hallgatás 

e/ okt. 6.s eredi vértanuk gyásznapjai ünneplés az 
Eötvös-önképzőkör keretében; 

d/ halottak napja, az elhunyt tanároki növendékek 
előtti tisztelgése temetőben; 

e/ nov a. 9.s br Eötvös születésének 100.. évforduló- 
ján nagyazebásu ünnepség a helyes Szabad Zyceu= 
ref. főgimn. és polgári leányiskola bevonásával 

f/ nov. ljűs .Eizsébet királyné gyászünnepélye. 

g/ Kar áosonyfaünnep a szünetben ittmeradt növendékek- 

nek; 
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p/ táncmulatsággal egybekötött hangverseny febr. 

21-én a "Korona" nagytermében. 

i/ márc. 15.: az Rötvös kör keretében. 

j/ a 48-as törvények szentesítésének évfordulójára: 

április 4-én egynapos kirándulás Szigetvárra 

k/ Jun. 11.s házi tornaverseny és évzáró ünnepély. 157/ 

Igen sok folyóirat járt az intézetnek. 

A tanári könyvtárnaks 

Néptanitók Lapja, Család és Iskola, Magyar Pedagógia, 

Pedagogiscbe Blatter, A gyermek, Társadalomtudományi Szemle, 

Herkules, Jó Egészség, Katonásnevelés, Természettudományos 

társulatminden kiadványa. Archeológiai 1rtesitő, Ptbnogra-

fia, Budapesti Szemle, Magyar Figyelő, Vasárnapi könyv. 

Az ifjúsági könyvtárnak: 

Az Ujság, Vasárnapi Ujság, Uj Idők, Kakas Márton, 

Nemzeti Iskola, Uránia, Hadsereg, Tolnai Világlapja, 

Csurgó és Vidéke, 0salád és Iskola. 

ekoslati képzés: 

A gyakorlati képzés hospitálásból és próbatanitásbólállt. 

Fospitá 	naplót kellett vezetniük a látogatásról. 
Osztályonként felváltva, minden nap, ABC-s sorrendben  ha-

ladtak. 

Tan t : A III. évesek összesen 42 órát tanítottak. 
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Ez hónapok szerinti megosztásban: 

szept. 	okt. 

nov. 	dec. 12 

jan. - febr. 12 

márt. - &p]. 10 

május  8 

42 

A IV. évesek 156 órát tartottak összesen. 

Réagt.,a  

A IV. évesek osztályképesitő vizsgáinak  rásbeli tételei : 

1./ Német: Pestalozzi in i3urgdorf. 

2./ Mennyiségtan /csak izelxtőült/: 

Hány  koronáért  köveznek ki egy 15 m bosszú, 12 m 

széles téglalapalaku udvart, ba a munkáért 0--en- 

ként 35 fillért fizetünk, a 100 db.  tégla  éra 

5 kr.? 	 , 

A befejező képesitőn írásbeli fogalmazásban kellett be-
számolni gyakorlati ismereteikről: 

"A Lélektani alap kiemelkedése a tanitásben, tudo-
mnyosan indokolva." 

TANRENDI D: Heti 6 napot tanultak a képzősök. 1 nap át-
lagosan 6-7 órájuk volt. A tanítás délutánra is áttevő- 
dött. Az órarendet Lásd a következő oldal /L.sz. táblá-
zat/ mutatja. 
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Az  I. yi~bdboru batdsa.  A  badiállaAOt  .._...._...r.. 	...r......._. ..~..........  
hatása ez intéz etie  

A háború vibara a képző felett sem vonult el nyom-

talanul. Az általános mozgósitás miatt sok tank teljesi  

tett katonai szolgálatot. Helyettesítésüket az itthonma-

radt oktatók Látták el - díjtalanul.  

A tanulók kö6ü1 is sokan bevonultak. 1916.6v elején  

például 111-en iratkoztak be. 1917-ben 39 növendék vonult  

be. 1 meghalt, 5 kimaradt, képesitőzötts 66.  

A Létszám alakulásában erős hullámzás jött igy létre.  

A hadban levőkkel az iskola állandó levelezést folytatott,  

s a bevonultaknak egy évben kétszer tanfolyamot rendeztek,  

bogy továbbképzésüket biztositsák.  

Az iskolai évek rendszerint megrövidültek. Az 1916-

17-es tanév pl. okt. 1. - május 30-ig tartott.  

Minden tanér és diák részt vett a különféle jótékonysági  

mozgalmakban. Éh úgy vélem,bogy ezek az évek igazán közös-  

séggé kovácsolták mind a nevelőket, mind a diákokat.  

A hadiállapot a szülők foglalkozása szerinti megoszlást  

nem befolyásolta. Talán csak az iparos gyermekek száma  

nőtt meg.  

A világháboru hatása a növendékek egymás közti  

viszonyára.  

Ez a báboru nem csak az anyagi javakban, e emberélet-

ben tett kárt, hanem a hallgatók jellemét is formálta 
 

negativ irányba.  



A háboruból hazatért fiúk a parancsoló szellemet, amelyet 

a  háboruban megszoktak, az intézeti életbe is átvitték. 

As egyik volt intézeti növendék igy emlékszik vissza tuxes 

"csurgón az elsőéves prepa senki és semmi nem volt. 

azaz, bogy:  a felsőbb évesek dohány és gyufabeszerzője, 

konviktusi étbordó, a számára érkezett hazai tisztessé-

ges elosztója... és igy tovább. Igaz aztán, bogy a másod— 

évesek már urak, a barmadévesek pedig m x paranosolók 

voltak. A 4. éveseket pedig már nem is földi, hanem égi 

fogalom jelölte, lévén ők — Atyaistenek." /58/ 

Mintha Mőrioz kis bősét, Nyilas Misit hallanánk mesélni! 

Mennyire nem mese az, hanem a teljes valóság... 

A báburú szinte elembertelenítette ezeket a fiatal fiú-

kat. Ha társaikkal ilyenek voltak, vajon milyen tanitó 

vált belőlük? Erről nem olvasbatunk egy forrásból sem, de 
én úgy vélem, j6 megtestesitői lehettek az autokrata, 
diktatorikus vezetői szellemnek. Ezt tette velük a bábo- 
r n. 

Kialakult egy szolos még ezekben az időkben: a_ 
"bundaavatás". A felső évesek ekkor jól belybenbegyták 

az elsőéveseket, majd "kárpótlásul" — kezet fogtak velük. 
pedig talán ki lebetett volna alakítani ennek s /mai 
gólyaavatásnak/ szokásnak szebb, nemesebb bagyományát is. 

De a báboxú még a játékokat is durvává tette. 

A létszám alakulása 

A báb©rű után a képzőbe jelentkezők létszáma a 
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vártnál nagyobb arányban növekedett. A képzőnek tehát 

most is Létszámgondjai voltak, de nem olyanok, mint a múlt 

században. Akkor szinte kötéllel kellett fognia ballgetá-

kat, most pedig szinte elözönlötték az intézetet. Elbelye-

zésük komoly problémát okozott a vezetőségnek. 

Igy aztán a tőluk telbető módon igyekeztek riasztani a 

jelentkezőket. Pl .• felemelték a tandijat, nem adtak ki 

ösztöndijat, stb. 	 . 

A jelentkezők mégsem riadtak vissza!  

Mi volt ennek az "inváziónak" az oka? 	. 

Társadalmi, gazdasági téren kell azokat keresnünk. 

Ekkor már tusatorrá vált, hogy a tudás = hatalom és e 

tudás méltóságot is biztosit. 

"A rangot és módot adó szellemi pályák felé terelték 

a szülők gyermekeiket, és igy a tanitói pályára is, amely 

bár szerény, de biztos megélhetést és gondmentes öreg na_ 

pokat tud biztosítani. 

Nem kis mértékben járultak hozzá a tanítóképzők keresett-

ségébez, bogy ott aránylag olcsón, sőt  jobb bizonyitvány 

esetén ingyen lehet a nyugödtabb életre szóló jegyet, az 
oklevelet megváltani." 1591 

A  tanárokat tehát az is elkeseritbette, bogy növendékeik 
nem hivatástudatból, hanem ilyenfajta meggondolásból 
lesznek az intézet hallgatói. 

Ezekben az években jelennek meg a nők, mint magántanu-
lók Csurgón. 
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Tanidóképzépünk a polnáxi demokratikus; 

fUrx - dd1om és a Tanácsköztársaság ideién 

1918. október 31-én a forradalmi munkásosztály ve-

zetéséve1. Budapesten kitört a polg. demokratikus forrada-

lom.  Létrejött a szociáldemokrata koalíciós kormányzat. 

Somogyban is ez országos helyzet tükrőződött. A háborúból 

visszamaradt nyomor, az idegen fogság, sebesült katonák 

sorai és a létbizonytalanság. 

1918. november 4—én megalakult Somogy vármegye Nemzeti Ta--

nsase: gr. Széchenyi Aladár főispán, Ku©akozios Lajos, 
Grál Gaszton és Nagyatádi Sz:bó István. 

1917. nov. 15.: a főispán arról értesitette a Magyar Nem-
zeti Tanácsot, bogy mindannyian IIagyerország jövendő fej-
ládásét és boldogulását e köztársasági illemformától vár-
ják a megye lakosi. /60/ 

A polgári demokratikus forradalom győzelme után az 
akkori igazgató Mohar József, az események sodrába kerül. 
Mobar ekkor a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egye-
sületének alelnöke volt. /TITOE/ A forradalom hctásáxa az 
igazgatótanácsot november 11—én tartott ülésen cegszunt--
nek hirdették ki, ennek ellenőre Roder nagyon nagy fontos-

ságot tulajdonitott az egyesületnek, s igy az tovább mü— 
ködött. 

Az igazgató cask 1919. ápr. 12.—én mondta ki az egyOeü-
let megszünését, már a Tanácsköztársaság közoktcVlsyi 



Népbiztosságának utasitása alapján. /611  

Milyen változások következnek be a képző életé- 

ben? 

191S. dec. 23.: magszervezik a polgárőrséget 100 

taggal. A főszolgabírói ügyirat -- 2409/1918. sz. 	tar- 

talmazza azon pedagógusok névsorát is, akik itt tevékeny-

kedtek. Kaposi Zároly gyak. isk. tanító, Feig3. Kálmán, 

Székely Zoltán, Blénessy János tanárok. /62/  Ezután erő- 
 J 	 I 

sen felgyorsulnak a forradalmi események - 1919. III. 10. 
létrejön Somogyban a Somogy megyei direktórium - Latina 

Sándor, Tóth Lajos és Peinboffer Lajos személyében, 

A tanitók szakmai lapjában "Uj idők, új célok" c, 

cikk a következőket irja: "Anyagi nyomorúságban és szel-

lemi elnyomatásban élő pályatársaimért, a magyarországi 

tanítóságért és demokratikus népkulturáért kezdettem el 

a Néptanitók lapja szerkesztésének nagy munkáját... El-

nyomott osztályok szabadságáért küzdeni nagyon nehéz"... 
1919. január 2-án jelent meg Zigány Zoltán cikke, mely 

nem pártpolitikát, hanem kulturpolitikát csinál.". / 63/ 

1919. január 9-én megalakul a Szocialista TanLtók Szak-
szervezete, mely e következő fő elvek megvalósításának 
útját jelöli meg: 

- mindenkire kiterjedő ált. oktatás-nevelős beveze-
tését 

- a kisdedóvós és a népoktatás kiterjesztését 
- ez  iskolák állami felügyeletét 
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- a bitoktatás fakultativvá tételét 
-. a tani_tóképző intézetek főiskolai besorolt kap- 

janak, a középiskolát végzett, érettségizett fia-

talok felvételét követeli. 

Az iskola korszer úsitése mellett fontos a tankönyvek kor-

szerúsitése is. A Déptanitók Lapja 1919• mért. 13.-én 

igy ir: "A forradalom és a tankönyvek" e. cikkében: "...ki 

kell hagyni minden anyagot, mely a royalizmust és sloviniz- -

must szolgálják és a természettudományos gondolkodással .. 

nem ellenkezik." /64/ 

1919. mázc. 21-én kikiáltott Tanácsköztársaság 

elvei, tézisei új utakra terelték a tanitókérzést '. 
A Tanácsköztársaság alkotmánya kimondja: 

"Megszünteti a burzsoá miveltségi kiváltságait, és meg-
nyitja a dolgozók előtt a m íveltség tényleges megszer-
zésének lehetőségét. A dolgozók igazi lelkiismeret-sza-

badságát azzal védi, bogy elválasztja teljesen az egy-

házat ez államtól, az iskolát az egyháztól... nem ismer 
faji vagy nemzeti különbséget." /65/ 

A KMP párt programja ennek az irányelvnek megfele-
lően igy batározta meg a klépitendő új közoktatáspoli-
tikát: 

"Minden oktatás állami feladat, az iskolának, amely 
iddig a burzsoázia osztályuralmának támasztéka volt, a 

szocializmus megvalósitására lelkileg kell alkalmassá 
tenni az új nemzedéket. ... A,vallásten tanításának nincs 
helye ez egységes munkaiskolában." /66/  
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A Tanácsköztársaság idején jött létra először a 

magyar if juság egységes baladó szervezete, - e KI? Z -  

"a  létrejött  diákbizottságok jelentős mértékben közremü-

ködtek abbén, bogy e szocialista müv e lődéspolitika elvei 

valóeéggá váljenek az iskolák mindennapi életében . " /67/ 

A Közoktatásügyi Vépbiztossár; rendelkezéseit Caexgón is 

végrebajtották. A testület ee;észe a tanaióif juaág egy ré-

sze magáénak vallotta az új világ új törvényeit. A vallás- 

oktatás teljesen megazünt és Mobar József intózkedése nyo-

mán  szociológiát tanitottak. A vol.lgsi köszönés G,elyett 
. 	 . 

"Proletarok egyesüljetek" c. köszönést vezették be. /68/ 

A Tanácsköztársaság vezetőinek figyelme 3 tanitb-

képzésre ?  annak szervezeti munkájára is kiterjedt, biazen 

abboz, bogy új szellemben neveljék a fiatal nemzedéket, e 

szellemben képzett pedagógusok kellenek. 

A tená.cebatalom e káp. őkb a is minden V.ran a mun-

kásfegyelem elérésére törekedett. Ennek érdekében Csurgón 

is létre jött a diáktanács. A diáktanácsnak 3 szervezeti 

formája volts 

1., Fegyelmi Bizottság - e fegyelmi ügyek elsőfokon 

történő elbirálása 

2. Kéttagu bizottság - e bizottság a köztartás és 

egyéb anyagi ügyek intézője volt. 

3. 6zámonkérő szék /bizottság - e diákok tudása fe-

lett ügyelt, amennyiben a diák elégtelenre vizs-

gázott, a számonkérő széknek joga volt "megkövet- 
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ni a tanart, esetleg újabb kiballgatás semé-

nyében./ 

1919. június 19-én tartott eredményvizsgálat alap-

ján a diáktanáoa képviselője is részt vett, 1201 a növen-

dékeket "megfelelt" "nem telelt meg" minősitéssel látták 

el. Csurgón minden diák "megtelelt" minősitéssel z rta az 

1918/19. évet. /69/  
A csurgói tanítóképző csak férfiakat képzett. Az első nő 

Halvay Margit, ki e képző növendéke volt. /7°/  

A Vörös Hadsereg tevékeny szerepe köztudott, s ami 

érdekes, . bogy a hallgatók közül sokan beálltak a Hadsereg- 

be -- Puró István v grábi lakos, Hollási József gadányi 

lakos, kinek apja töldmüves, Szabó László kálmáncs€ai la-

kos, Haid Henrik németpalkonyai lakos, Hagy István zaia- 
peterdi lakos, Malek Károly perlaki lakos, Sárán Oszkár 
nezsideri lakos, kinek apja hivatali szolgálatként dol- 
gozott." /71/ 

A tanári kar közül Mober József, Székely ; Zoltán, 
Kapori Károly, Blénessy János e o litéere méltó, mert ők 
aktivan részt vettek a proietázdiktatúra pedagógiai cél- 
kitüzés'insk megvalbsitásában. 

Székely Zoltán a legaktívabb tanára az intézetnek. 
1887. ápr. 26-án született, Sepsiszentgyörgyein, Székely-
udvarbelyen végezte gimnáziumi tanulmányait, 

1912-ben kerül Csurgóra, 1917-ben Vglent Iránt vette fele- 
. 

ségül - bebivják katonának. 1919-ben kapcsolatba kerül 
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Latina Sándorral. A testület politikai megbizottja. 

Aktiv politikai tevékenységet végzett a somogyi falvak-

ban Marcali, Igel, Tab, Gyékényes. A bukás után Buda-

pestre kerül -'bújká.l. 

Prónay emlékirataiban emlitést tesz Székely Zoltánról. 

Bebörtönzik - e baláfát kérik. A családi rokonság vala-

mint dr. Vajda Béla és Váry főügyész segitségével meg-
menekül és 1919. december 29-én jelentkezik szolgálatté-

telre. Az intézet igazgatója, Zrinyi Sároly szabadságol-

tatta, s csak  1920, II. 24-én kapott engedélyt a tanitáasra. 

Az  ellene lefolytatott batározat eredményez 
"... Ezért /Tanácsköztáreeság idején vállait tevékenységé-

ért/ Önt nyilvános dorgálásra, öt vévig magasabb fizetési 
osztályba való eléléptetések megvonására, a magyar nemzeti 

vonátkozásu tárgyak tanitásától való eltiltásra izélem..."/ 72‚  

Saposi Sároly és Mobar József szerepe is magas. Ők 

szervezték a somogyi tanítók számára a balatonberényi tan-
folyamokat az új munkaiskola megvalósitása érdekében. 
A tanfolyamot a Somogy megyei pártvezetőség részéről égető, 
Kovács, Rózsa és Tótb elvtársak, Budapestről 'a Közoktatás-
ügyi Népbiztosság részéről Domenyer elvtárs. 
Valamennyien kinyilvánitották a nagyszabású tanfolyam fö-

lötti elismerésűket. A tanfolyam eredményesen zárult. 

Sober a tanfolyam tevékeny részese, Kaposi Károllyal 
együtt. /73/ 

Mobar József szerepe megtört a bukás következtében. Bebör-

tönözték, 1919. nov. 21-én szabadalt. Az intézet egykori 
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fiatal tenára Dobossy Elek — később igazgató —érről 

igy ix 

"Moher József igazgatósága elítéltetése miatt szűnt meg. 

1919-és Tanácsköztársaság ideje alatt magatartását a 

Kaposvári Törvényszék szabadságvesztésre ítélte. Utána 

jött a .fegyelmije, amelynek eredménye állásvesztés lett. 

Felesége kegydifist kapott. En, mint fiatal tanár a fegyelmi 

bizottság jegyzője voltam, s ott értesültem vádpontjáról: 
a/ a nyári szünetben átképző tanfolyamot vezettek Bale- 

tonberényben, amelyen a  somogyi tenitóeágnek kellett 

résztvenni; 

b/ Az intézetben köszönési mód lett: "Proletárok 

egyesül jetekl" 	' 

A tanuk egyéb magatartását is kifogásolták, de 
elismerték, bogy kitűnő igazgató volt. A diákok 

szerették." /74/ 
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Bllan,forradaiom 1920-1933.  rrwi~.r~ni.r+~~r~a~  

A Tanácsköztársaság kulturpolitikájában szereplő  

főiskolai  jellegü tanitóképzés megvalósitására nem került  

sor. A Közoktatásügyi Népbiztosság Látván a probl:mákat,  

előljáróban úgy döntött, bogy a csurgói képzőt 1919 nyarán  

a megye székbelyére, Kaposvárra kell átbelyezni.  

Indoklás: "Az iskola épülete , oly hiányos, bogy a  

tanítóképzésnek valóságos szégyene. továbbá a tanitóképzés  

reformja szerint főiskola lesz a tanítóképző intézet. Az  

tehát a megye érdeke is, bogy a megye székbelyén állitba--

tó fel, de azért is, mert másutt nincsenek meg a szüksé-

ges szociális kulturviszonyok." 1751  

Sajnos a közbejött akadályok következtében a tanító-

képzésben érdembeni változás nem következett be. Mobar  

távozásával a2 intézet legértékesebb korszaka Leáldozott «  

Brunovszky Rezső /1921-27/ igazgató igy emlékezik  

vissza 1919-re. "súlyos körülmények között indult meg az  

L918-19. és ez utána következő két iskolaév is. A végzet  

ugyanis azt akarta, bogy annak a nagy báborunak a tüze,  

amelynek nyomában idegtépő izgalom, nagy szenvedés, leg-

nagyobb értékeket semmivé tevő pusztitás és tömegbalál 
 

járt: a mi batárunkon Lobbanjon fel, bogy itt kezdődjék 
 

a nagy leszámolás drámája. 	s mégis elvesztettük a  bá-~ 

borut ... Aztán jött az Októberi forradalom és a kommuniz-

mus, amely iskolákban is éreztették hatásukat. 
 



-74- 

Szerencse, bogy a nemzeti öntudat országszerte megérő-

södött és végzett e vörös urolommel." /7 6/ 

Moher József után 2 évre Zrinyi Károly vette át az inté-

zet vezetését. 1861-ben Csáktornyán szilletett. 1869-ben 

szerezte meg a tanftóképzó intézeti tanári oklevelet. 
Kiváló egyéniség. Gönczt' Ferenc ezt irja róla: "oszlopos 

tagja e rendszernek, amely a muraköz népét magyarrá tet-
te, oly magyarrá, bogy a szerb megszállás előtt is igye-

kezett ezt a bort/át ajkú, de elemeiben magyar lakosság 
kimutatni." /77/ 

A Tanácsköztársaság megdöntése után a hatalom e 

nagybirtokos - nagytőkés - katonatiszti szövetség kezé-

be .kerüUt. A proletárdiNtetúra vivmányait kegyetlenül 

és igen céltudatosan eltörölték. Uralmukat megskilárdi- 
tották, s a maguk táreada lmi-politika, rendjét kezdték 
kiépiteni. Igy a  nevelés és oktatás irányitását kezük-
be vették. 

Csurgón 1919-ben a tenitás október 3.után indult 
meg. Ennek oka e következő: A Tanácskormány a tEnitókép- 
zűt kivénta áthelyezni, s igy az első osztályba nem vet- 
tek fel növendékeket a II. III. - IV.  évesek elazál- 
láeolását, élelmezését nem tudták megoldani. /78/ 

A VKM 179202 sz. rendelete alapján a "tcnitóképző 
intézet harmodik és negyedik osztályát hadi tanfolyamon 
végzett és 1919. III. 21-e után képesitett tanitók részé- 
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re, akik oklevelük 164512/1919. számu rendelettel, történt  

érvénytelenitése folytán állasukban nem maradbatnck, a 

tanitóképző intézeteknél. 
1919-20. iskolai évben tanitási póttanfolyamot fog tar-

tani." /79/ 

Ezen tanfolyamok vezetője Zrinyi Károly igazgató a III. 

évfolyam tanfolyamát 1919. nov. 1-től január 31-ig, e IV. 

évfolyam tanfolyamát 1920. február 1-tőt április 30-ig 

tartják. 

A tanitóképző gyakorló iskolája fejlődött.1919-ben két 

tantó tanított. 1920-től bevezették a Brunovszky-féle fo-

kozatokat: t' nőkészítés - Általános célkitüzés. 

I-fok Szemléltetés, II-fok Képzetkapcsolás, III-fok Fo-

galomkeletkeztetés, Rendszerezőe, IV-fok Elmélkedtetés 

alkalmazás, V-fok Begyakorlás. /C°/  

E módszer alapján végezték a tanításokat. ` 

Az 1919/20. tanév júniusban nyert befejezést, majd ezután 

a tanév munkája rendszeresen beindult. 
1921-ben Zr inyi Karoly nyugdijba került - utóda Br unovszky 

Rezső /1921-27./ 

Brunovszky Rezső tanítói és vezetői tevékenycége a 

temesvári, sárospataki, koloz v rxi képzőkben indult el. 
Az igazgató első lépése az intézet eLbelyezéce. A 

választás Nagykanizsára esett, akkor, amikor Kaposvár is 
igényt tartott a képzőre. A Csurgó c. újság közölte okt. 

16-án azt a támadást, ami Brunovezkyt érte. "A képző el- 



--76_ 

vitelét mindig az idegenből kinevezett igazgatók vetik 

fai és iperkodnak megvaló.i ni. He  oz újonnan kinevezett 

igazgatók olyan nagy befolyásu emberek, akkor vigyék ki 

a kormánynál az új épülőt megépitósét." /81/  

"A Be lsős omogy a. lap 1923. január 2--i számában tudósit, 

melyben dr. Kaufmann Rezső ismertette  a  miniszter levelét 

e csurgói képző odatelepitéséről. Ekkor már keveset törőd 

nek e képzővel, mint tárgyi., mint személyi vonatkozás- 

ban."  /82/ 

1923.nov. Klebesberg Kun() VBA látogatása Csurgón mely 

szerint nines szándékában a képzőt áttelepiteni, pöt, az 

új képző fe? .éptéaét szándékozik megvalősitani. 

A cour ói belyzeteb ne ozitette e VKM 81966/1923, 

sz. rendelete f  mely e tenitóképzőt 5 évfolyamra e3.akit je 

át. Ez vj épületet, több személyzetet - új tanterv beveze-

tését teszi szükségessé. 

Az intézetnek még mindig nem volt sem internátues, sem 
externátusa. Változatlanul magánbázekná1 laktok a hull -
gatók. Ezek ot a tanárok tervezerüer látogetták. 

"I iztattáo " - vegyis menza volt, Olyankor a di isck. együtt 
étkeztek.' 

Ebben e tanévben összesez 118 b 11getó j , volt a képzőnek. 
]Ebből egyetlenegy sem volt kereskedő származúsú. Magyará--
zatát sehol nem találtam, bo:y miért. 

Egyetlen válaszok erres a kereskedők túlnyomó többsége 
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abban az időben zsidó volt, s a zsidó gyerekeket sebol 

sem látták mám szivesen. Igaz, bogy a "numerus clausus" 

törvény caak a felsőoktatási intézményekre vonatkozott, 

de egy kicsit mindenbot éreztette batását. 

A politikával kapcsolatban igen óvatosak voltak. A könyv-

tárnak például szigoruan szakmai kiadványok, folyóinatok 

jártak. 

Kzek a következőks 

1. Néptanitók Lapja, 2. Hivatalos Közlöny, 3. Magyar 
Nyelvőr, 4. Akadémiai kiadványok, 5. Földrajzi köz-

lemények, 6. Természettudományi kiadvényok, 7. Magyar 

Iparművészet, S. Müvészet, 9. Középiskolai Tan ári 

Kö zlöny, 10. A Gyezmek, 11. Magyar Statisztikai Szemle, 
12. Ftnograpbia, 13. Az Időjáxis, 14. Turistaság ás 
Alpinizmus. 

A gyakoxlati kéjzós  .'hospitálásból 6s tanItásból á11t.. 

A IV. és V évfolyamok bospitáltak caak. A bospitálás-

hoz különböző megfigyelési szempontokat kaptak, melyekről 

minden bét elején be kellett számolniuk, s le kellett je-

gyezni a bospitálási füzetbe. 

"Az 1926-27, tanévben pl, megfigyelési szempontok voltakt 

IV. o.: test és élettani szempontból 

V. o.: pszichológiai és pedagógiai szempontból kel-

lett figyelniük a tanitási órákat. 

A tanitást mindig Qlőkészit„ esel kezdték. 



r 
?8 - 

A tanitásra a következő általános vázlat alapján kellett 

felkészülni /metodika/: 

Idő; 	Osztály; 	Tantárgy; 	Tétel. 

A/ Előkészités: Áthidaló gondolat 

Általános oélkitüzés. 

I. fokozat. Szemléltetés. Áthidaló gondolat. 

Részletcélkitdzés. 

II. fokozat. Képzetkapcsolás. Áthidaló gondolat. 

Rész letcé lkitüzés. 

III. fokozat. Fogalomkeletkeztetés, rendszerezés. 

Áthidaló gondolat. 

IV. fokozat. Elmélkedtetés, alkalmazás, áthidaló 

gondolat. Részletcélkit ése. 

Y.  fokozat. Begyakorlás. Áthidaló gondolat.  

A gyermekek tankönyvében magyarázandó szavak, 

mondatok s.t.b. 

B/ Kijelölés. A következő órai anyag kijelölése. 

Feladat. 

A tanítást bírálat követte. Erre is volt külön füzetük, 

melyet igy kellett felosztaniuk: . 

Li tanktott? Mikor? Mely osztályban? Tantárgy, tétel. 

Utána következik a birálat szempontjai /u.az, mint a ter-

vezetben/./83/ 
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Arra  is  figyelve, hogy foglalkoztatta a tanitó a gyermeki 

pszichikum főbb funkciónális területeit. 

Ez a kiemelt év jó tükre a csurgói képzőben folyó munká-

nak. Brunovszky különös egyéniség. Következetes, de mogor- 

va személyiség, attól eltekintve, hogy nagyra euelte az 

intézet kulturális életét. 

A tanári kar= Brunovszky Rezső 	 12 óra 

Balogh István lelkész  	2 óra 

Deli János róm.kat. .<........ 1 óra 

Dobossy Elek tanár 	 17 óra 

Fliegell Kálmán tanár 	 19 óra 

Galgóczy János ref.lelkész 	4 óra 

Gran Géza gyyak.isk.t . 	  31 óra 

Dr.Kajtár Pál orvos 	2 ára 

Kaposi Károly gyak.isk. t. 	 36 óra 

Kapori Károlyné - " - 	 3 óra 

Kovács Pál tanár 	 la ára 
Kunszt Dezső tanitó 	 1 óra 

Niemetz Sándor kat.lelkész 	 13 ára 

Pucsi János tanár 	 16 óra 

Székely Zoltán tanár 	 16 óra 

Tóth Ferenc tanár 	 18 óra 

3'óthné Sebestyén Ilona 	 18 óra 

Tömör Boldizsár tanár 	 16 óra 

Zrigeroszky Ferenc tanár 	 19 óra 

Zrinyi Aladár tanár 	 18 óra 

Az igazgató 1927-ben került Bajára főigazgatónak. /84/ 
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Az utolsó évek  

1927-33-ig Dobossy Elek az új a egyben az utolsó 

igazgató. Dobossy Elek 1893-ban született Csáktornyán 

- tanitói családból. Tanitói, majd 1918-ban tanári okle-

velet szerez, Székelykereezturon tanít, majd 1921-ben 

Csurgóra kerül. 

Tevékenysége szinte teljen mértékben a képző megmentésére 

irányul. Növelte az oktató nevelői tevékenységet, a képző 

kulturá is szinvonelát. Festőiskolát szerveztek, Fliegel 

Kálmán vezetésével vezérkönyvek írásán fáradoztak, Kapossy 

Karoly Sandy Ottó és Gergely Ferenc a fogalmazás tanitásá-

röl. 

Az oktató-nevelőmunka eredményei biztatóak - 1930/31. 

tanévben Nácsy Károly, Gran Géza és Kapossy Károly tané- 
rok miniszter i  dicséretben részesültek. 

1931/32--ben már latszanak az utolsó jelek a oegazü-

nésre. Az intézet igazgatója 16 férőbeiyes sz&11á belyet 

szerez, de a mentégit mér ez sem tudja biztositani. 
1930/31-ben 158; 1931/32-ben 142 tanulója ven a kép-

zőnek. Dobossy Elek szavai: "Ugy igyekeztünk tanitsni, 

bogy a növendékek értelemvilégán kivül azok az érzelmi 

és akarati motivumok erősödjenek, melyek a növendékeknél 

a tettekre sarkallnak. A tevékenységet belső kényszerüség-

nek érzik és az önismereten keresztül elvezetnek az önfe-

gyelmezéshez, az önnevelésbez. Az oktatásban a szemléleti 
oktatást erősítettük." /85/ 
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"1933. márt. 19. a Belsősomogy tijékoztatta a közvéleményt, 

mely szerint két képző megszüntetését akarja a minisztérium. 

E bir hallatin küldöttséget szerveznek a miniszterhez. Haán 

Lajos főszolgabiró, Bene K .1mán igazgató, Heller Henrik föld-

birtokos, dz.Vágó Lajos ügyvéd, Blaekó Antal főjegyző." /86/  

Miután a küldöttséget Gömbös Gyula miniszter nem fo-

gadta, igy Hóman Bé.lint lakásán megjelent Küldöttséget 

Hóman azzal küldte el, bogy megvizsgálja Csurgó helyeetét. 

1933. V. 7. számában a Belsősomogy igy ir: "Hóman kultusz-

miniszter és Szilt' áliamtitkir még hajlandók lettek volna, 

de Imrédy pénzügyminiszter és Gressler kultuszminiszter 
ügyosztályvezető ba jtbatatlanok maradtak. 

A miniszter 3804111933. sz. rendelete alepjin az I. évre 

felvételt eszközölni tilos. 

A miniszter 38552/1933. sz. rendelete  alapján a csurgói 

képző a tanév végével megszűnik. 

A miniszter 40738/1933  és 407B4/1933. sz ámu rendelete  in-

tézkedik a tirgyak sorsáról. 
A tőigazgatói 1184/1933. rendelet intézkedik a személy-

zet áthelyezéséről. 

A tanulókat az I. osztályt a kőszegi, II.oaztilyt a bajai, 
kiakuníélegybázi, kőszegi, III. oaztilyt a jászberényi, a 
.IV. osztályt a bajai tanitóképzőbe irány itott ák .. 

Dobossy Elek igazgatót a bajai képző igazgatójának nevez-
te ki. 
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Dobossy Elek levelével zárom e rész tartalmát. 

"Az intézet megszüntetésének tényleges skát az aktákból 

ismertem meg, amikor bekerültem a VKM—be. 

Az 1931. évi világgazdasági kraob a VICK költségvetését is 

Lefaragta. A nem állami tanítóképző intézetek egy részé-

nél megszüntették az állami segélyt. 

Ennek megfelelően egy állami intézetet megszüntettek. 

Miután a csurgói intézet volt a Legmostobabb állapotban, 

arra esett a választás. A község szükkeblüsége volt az 

oka, bogy épitésről szó sem lehetett — irja Dobossy." /87/ 

Egy jelentős pedagógiai intézményt Hóman Bálint 
rendelete megszüntetett. Ezzel bezárta kapuját az ország 

egyik Legrégibb képző intézménye, melynek körülményei 

ugyan a legmostohábbak voltak, de szellemében az elsők 

közé tartozott. 
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Aszülők tplalkoz ás szerinti ® eaoszlaa az 

adott években  1906/07; 1913/14; 1918/19; 

1926/27t 1932/33 

Globális képet adni ez 1869-1933. közötti évekről 

Lebontva lehetetlen, s nem is tehet témája a dolgozatnak. 

Ezért néhány .év  statisztikai felmérését elvégeztem, s eb-* 

ből igyekszem levonni a következtetést. 

A pedagógusi pályaválasztás általában t€xsadelmunk 

bármelyik fázisát is nézzük, mindig a hátrányos belyzetii 

foglalkozásokból tevődik össze. Társadalmunkban a népte-

nitó az, aki csekély anyagi juttatással rendelkezett, 

szak tárgyi ismerettel igyekezett valamilyen módon ez  okta-
tó-nevelői tevékenységet  szolgálni. 

A pedagógus pálya - e itt: most a tsúitói pályása 
gondolok lenézett foglalkozásu pályának számitott, s a 

századeleji szemlélet - be mé p$lyára nem alkalmas, majd 

tanítónak igen. A tanítói képzettség ez érettségi alatt 

álló diplomának számitott, kevés fizetéssel esetleg itt--ott 

jól-rosszul jövedelmező kántori állással. 

Miután kicsi jövedelemmel rendelkeztek, igy gyerme- 
keik pályaorientáoiójáben a tanítói pályát választották. 

Látható, bogy a jelzett években a tanítók gyermekei 
81kc tták a képzőbe jé rÓ növendékek azámának nagát. 

A 6. számu táblázat szerint a pedagógus szülők az 
Összes növendékek 20,57 %-át alkották. 
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4 7. ez. táblázat grafikonja illusztrálni igyekszik a 

pedagógus szülők gyermekeinek számarányát. 

Megállapitásom a grafikon görbéjét elemezve a következő: 

Az 1906/7-es év adata szerint a pedagógus szülők gyerme-

kei 22,40 fiban képviseltettek magukat, ami azt  jelenti,  

majdnem i/4 része az összlétszámnak. Viszont egy nagy 

esés tapasztalható az 1913/14-es év felmérésében. A IV. 

évfolyamon egyetlen pedagógusaaaládból származó hallgató 

sem volt. Részben katonák vitték őket, részben hadi-

képési.tő vizsgát tettek, részben kimaradtak, mert az ál-

talános mozgósitás szerint pedagógusaink tekintélyes ré-

sze katonai szolgálat teljepitésére vonult be. 

óriási naFy emelkedés Látható 1818/19-es tanév 

eredményében, hol az összlétszám 43,05 %-e kerül ki peda-

gógus csalósokból. Magán vizsgákon más középiskolákból 

átjött tanulók emelik a %-os arányt. Oka:  megbecsültebbé 
vált a tanitói pálya. A Tanácsköztársaság rangot adott a 
pályának, hiszen most merül fel olyan határozott okta-

táspolitikai törekvés, mely szerint e talitóképző közép-

fokon megszüntetik és Létrehozzák a tanitói akadémiákat. 

1926-ban már az összlétszám 27,14 %-a - a Horthy 
ellenforradalmi karszak elhelyezkedési problémái, majd 
a gazdasági válság előjelei mutatnak arra, hogy százalé- 

kosan kevesebb pedagógusgyerek készült erre a pályára. 
Közben kitört  a azdasá i világválság, g 	g 	ag 	ág, az állásnélküli 
pedagógusok nagy száma kényszerhelyzet elé áillitotta a 



fiatalságot, bármennyire is nagy volt bennük a bivatás-

tudat,ezen a pályán nem láttak meguknak létjogosultsá- 

got. 

Az 1932/33.  oktatási év a gazdasági válsz záró-

köve. A gazdasági világválság telén legjobban éppen az 

állami alkalmazottakat sújtotta, igy a pedagógust is. 
.á  saját keresettel, saját földdel rendelkezők esetében e 

tény nem látszik oly magasnak e grafikon görbéje szerint 

érzékelhető - a tanitói pálya Leesik, ugyanakkor a saját 

jövedelemmel rendelkezd pályák iparos, kereskedő gyerme-

keiket iskoláztatják. Ipari és mezőgazdasági termelvény-

re minden időkben szükség volt. A termelést ezek e foglal-

kozások bajtották végre, igy ér tbető, bogy gyermekeik 

iskoláztatásának anyagi fedezetét biztositani tudták. 
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A f uklalkozis azezinti felmGz  és  EZ  

1O6-07.. tané ben /88/  

I. II. III.  IV. Ossz.  -ib  Szülők foglalkozisa 

Tanit6 5 5 6  4 20 17,9  

Közhivatalnok 3 4 2  2 11 9,8  

Maganbivata ]nok -- 1  .. 2 3 2,7  
Altiszt 1 5 3  3  12 10,7 
Kereskedő 2  1 1  4 3,6  

Iparos 13  8 9  37 33,0  
Kisbirtokos 2  4 2  8 7,1  
Szemólyi szolg.ut.n 616 8  3 2 4 17 15,2  

34 31  25 22 112  

~ fo~;~,a,~tkoz ~a  szerinti fe~.mérés .az  ,.._.~_. __~_........~,.... .. 
~.11114-es  tanévbe  /89/  

Szülők foglalkozdsa I. II.- 	III. 	IV. Oesz. %  
Ampoir.www.emsrmossomemoirc Ma.  

Tanitó 2 5 3 - 10 9,4  
&izbivatalnok 4 6 4 4 18 17,0  
Kisbirtokos 6 10 9 5 30 28,3  

Iparos 18 11 10 1 40 37,7  
Kereskedő 1 ... .. ,. 1 0,9  
Szolga 1 l 1 2 5 4,7  

aapszdmos 1 - 1 - 2 1,9  

33 	33 	28 12 106  



Szülők  foglalkozása 
	I. 

Tazit6  

Közbivata lnok  

Kisbirtokos  

Iparos  

Kereskedő  

Szolga  

41 

4 

7 

18 

8 

3 

1 
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h-12a1alicoZIP a2arim~._ % -11.mérés az  

1918 19~® tanévben  19°1  _. ~. 	__.._._.,._.  

II. III.  Ossz.  %  I V.  

10  13 8 35 23, 5  

4  5 6 22 17,9  

4 6 11 39 31,7  

4 4 3 19 15,5  

1 1 1 6 4,9  

- - 1 2 1,6  

23 29 30  123  

A.goElelkozss szexinti fe lmérés az  3.926t ^w,,,ia  

tanévben: 	l91f  

I. II. III .  IV ,,V.Osazo %  Szülők foglalkozása 
■■■■■■I■■■■■■■■■  

Földmüves  10 6 2 1 4 23 19,5  

Iparos  11 6 3 3 4 27 22,9  

Kereskedő  _ .. +. 4  ~ 
T  anitó  5 1 6 5 6 23 19,5  
Tisztviselő  10 2 4 3 1 20 17,0  

Egyéb  6 9 5 3 2 25 21,2  

42 24 20 15  17 118  
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A.Uslalkozáo szerinti felmér,  é, _sE,1932/3kes_,trn5,~, vben /92/  
Szülők '° 3,:íalkoz i$a  I. II. III. IV. V. össz. %  

Tanitó  

Köztisztviselő  

Magántisztviselő 

Vasutas  

Postás  

Oeendör  

R end&  

2 

1 

- 

3 
. 

- 

l 

- 

1 

- 

3 
3. 

1 

- 

2 

4. 

- 

1 

1 

- 

_ 

2 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

5  

2 

1 

- 

-- 

- 

- 

11 

8 

1 

7 
2 

3. 

1 

0, 3  

6,0  

0,8  

333  

1,5  

0,8  

0,8  

Önálló gazda 1 10 5 7 6 29 21,9  

Gazdas3gi aLkelmazott  2 2 6 3 13 9,8  

önálló kereskedő  - - 1 - 1 2 1,5  
Kereskedelmi alkaltn.  .. _ M. - - -  
önálló iparos 6 3 6 5  4  24 18,1  

Ipari elkalrezott  - 1.  1. 2 4 3,0  

Syugdijae  1 4 2 2 6. 15 11,3  

Magánzó  1 - - - 1.  1,5  

Altiszt  - -  

Szolga  .. ,. - 41r  1 0,8 :  
Házmester  - 1 - - 1 0,8  

Munkás  1. 1. - -- 1 3 213  
liap9zámos  1 - - 3  -4 3,0  

Sgy éb  ]. - 2 1 1. 5 3,8  

20 27 25 27 34 133  

Ilyen statisztikával zárta te Falt történelmét a csurgói -  

képző. Müködése 64 éve alatt sikeresez,, sok nebéz:égekkel 

közdve tevékenykedett. Sok tcnitót köszönbetett neki  me-
gyénk.  
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A  tanitó, 	 iparos gyermeke& beiskolázása 

Kék = t anit ó 
Piros = földmüves 
Feáe e = iparos 



Ág. b. evang.  

Izraelita  

Görög katolikus  

Görögkeleti  

IInit sriue  

Római katolikus  

Református  

984  76,46  

194  15,07  

66  5413  

39  3,03  

2  0,15  

1 0,08  

1 0,08  

1287 	100 %  
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Összesités az 1869-1933.  közötti időben a tanitó  

képzős növendékekről  

A tanulók me ~osz l~a /1869-1933/: r r. - ririrr~a~ rirrrrrr~~ 	 ~...rrrrrr. 

szám  a/ Tőképzettség szerint 

Elemi  iskolat végzett  49  1 -  3  83. - 

Középisk. I—III. o.—t végzett 108 8,39  

Középisk. IV. o.—t végzett 430 33,41  

Középisk. Y=VIII, o.—t 	M  43 3,34  

Bözépisk.éretts. tett  19 1,48  

Polgxri isk. I—III.0.--t végi. 12  0,94  

Polgári isk. IV. —o.-t végzett 603  46,84  

Polgári isk. Y—VII.o,—t 	" 10  0,78  

Egyéb isk. végzett  13  1,01  

1287 100 % 
 

b/ Vallís szerint  szám  
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e/ Anyanyelv szerint szám % 

Mega r 1196 92,83 

Német  79 6,14 

Horvét 8 0,62 

Tót 2 0,15 

Rutén 1 0,08 

Szlovén 1 0,08 

1287 3.00% .  

4/ Kor szerint saw % 

Rendes időben végzett 422 32,79 

Később 857 66,59 

Előbb 8 0,62 

3.287 100%  
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Q;/ Szülők  foglalkozása szerint szám 

Kisbirtokos 

fiazd. tisztiviselő 

fiazd. segédszolg. 

Iparos 

Kereskedő 

Kereek. tisztviselő 

Közlekedési tisztviselő 

Közlekedési segédsz. 

Köztisztviaelő 

Tané , tenitó 
Másféle érteim: 

Közti .v. szolga 

Katona /eeendőr, rendőr/ 
tiszt 

Katona altiszt 

krugd. tiszty. 

Nyugd. altiszt 

Magzó 

Napsz oa 
Ga®léd 
Egyéb 

230 17, 86 

20 '1,55 

55 '4f27 

311 24,15 

34 '2,64 

3 ' 0,25 

2]. 1,63 

39 3 ,03 

55  4,27 

265 20,57 

6 0,47 

	

33 	2,:56 

	

4 	0,31 

	

23 	1,86  

	

49 	'3,81 

	

13 	:1,01 

	

70 	5,44 

	

28 	2,17 

	

17 	1,32 

	

11 	0,85 

1287 100 % 
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1969-1933. között 8 igazgatója volt a csurgói képző-

nek, a következő sorrendiségben:  

L. BAriny Igngtcz . 	 L869'4879  

2. Czibox Mór 	 1879-1883  

3. Mitrai Gyula 	 1883-1901  

4. B~rAny Gyula 	 1901-1904  
1 	. 	 . 	. 	. 	. 

5. Mobar Józsst .. 	 1904-1919  

6. ?Tiny  i Kiroly 	 1919-1921  

7. Brunovszky Rezső 	 1921-1927  

8. :Uoboasy Rlek 	 1927-1933  



Báránv ~nácz_pe,~óaiaimunkáseáKa  

Bárány Ignácz tenitilképezdei igazgatóként tevékeny-

kedett Csurgón. Ezen állomás fontos nemcsak saját életé-

ben, banem a képezde életében is. Igen értékes pedagógiai  

oktató-nevelő-szervező tevékenységet fejtett ki, a magyar  

tanitónemzedék életbivatásának kialakitásában. EbF ez kap-

csolte össze azt a nagy és széleskörü pedagógiai ivói te-

vékenységét, amellyel kora pedagógiai strukturáját igye-

kezett felemelni. Nem a szólamok vezette birnév, hanem  

az alkotó tevékenység. Talán, ba e főváros képezdei igaz-

gatója, neve sokazin`iEbb lett volna, de miután vidéki  

képezdei szakember, igy neve sokáig nem került be a ne-

veléspolitikusok sorrendjébe. Irói munkásságának célja:  

az elmélet és gyakorlat összekapcsolása, amely haladó pe-

dagógiai cél pontosan a SIX. szd. végén kezd általánossá  

válni, s a régi utópisztikus elmélet-gyakorlat elv, most  

válik alkotó pedagógiai egésszé.  

Lefaelentősebb pe dagógiai  müveis  

Magyarország története elbeszélésekben, Pest 1870.  

Tanitók könyve  
1971. Pest /Szent Istv ú.n Társulat  

Vezér könyv 	kiadásában/  

ÁBécés- és első olvasókönyv tanitásáboz Pest 1874. 
 

Az olvasás tanmódja Bp. 1874. 
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A "Magyarország története elbeszélésekben " c. köny-

vét részben a nép számára, részben iskolai oktatásra szán-

ta. A kiegyezés utáni Magyarországnak szükséges volt nem- 

zeti öntudatának elmélyitése érdekében, baladó bagyomá- 

nyalnak feltárása céljából e mú. 

A könyv kronológikus sorrendben tárja fel nemzetünk 

történetét, Hazánk ííSlakossága, majd a bonfoglalás, az 

egyes uralkodó dinit ezt ák . - a benne a párt-- és testvér-

bareok, a tatárjárás, a mobácsi vész, a végül a Pragmati-

ca Santió, a francia bábosuk, a  nemet  ébredése, a magyar 

szabad►ságbarc - s utolsó fejezete:  Gyászidők, ' 

A történelmi könyv visszatükrözi Bárány egyéniségét, 

származását és a szabadságbarc katonáját. Ezek az érzel-
mi szálak összefonódása következménye mondanivalójának 
érzelgi telitettségétől. Az azonosulást a nép szemszögé-

ből megitélt állásfoglalásával, kivánta elérni, A Dózsa-

féle parasztháború okát abban tátja,bogy "a pórnép Mátyás 
halála óta igen el volt nyomva", mig a 48-as szabadság-

harcról ezt irja, mint szemtanul "Hazánk némely népfajai 
közt azt a birt terjesztette, bogy a magyarok minden más 
népfajt el akarnak nyomni." 1931 

"Görgeyt nem beviti a vágy, bogy hazájának és 

bonfitársainak még valamely hasznos szolgálatot tegyen; 

szép seregével, amellyel egy Hunyady vagy Irinyi, ha egye-

bet nem, legalább dicsőséget szerzett volna a magyar nép-- 



nek, minden egyezkedés nélkül, föltétlenül megadta magát 

az ©rosaoknak, s Világosnál lerakatta a fegyvereke v." 

cdeme e könyvnek, bogy méltón mutatja be hazánk ős-

történetet, és ápolja e magyar bezefiság gondolatát, érzel 

mi értelmi sikon.igyekozik a magyar tanitóság humánus ér 

ze lemgezdag lelkivilágének kis lakitásáboz. Süen mutatja be 

az egyház a bit álláspontját, de a bitet nem belyezi a be-

zafiság fölé. Haladó gondolkodás jellemzi könyvének egészét. 

Pedagóbiai müve közt kimondotttan a tanItók számára 

irt Ave  e legjelentősebb: "Tanitók könyve". 

"Olyan munkát kivántam ebben kartársaimnak, s a te-

altóp4Jy óra kerülő növendékeknek adni, mely egész kis könyv-

tárát pótoljon s együtt levén benne e nevelés és tarvitás- 

tan, az elemi tanoda minden tantárgyának módszertana sőt 

a belyesirás és irálytan is."  /94/ 

1907-ben kisebb módositsásokkal ismét kiadták a népis-

kolai tanl.tók számára. 

A tanító feladatát abban látja, bogy a reá bízott 

gyerekek tenitásában, nevelésében, azok becsületes, értel-

men  erényes, büséges, munkás, engedelmes, sorsukkal megelé- 

gedni tudó buzgó keresztény polgárokká nevelésében látja. 

A tanítónak azonosulni kell munkájával, s ezt csak ekkor 

tudja megoldani, be szereti a gyereket, munkájában örömet 

lát, kiben megvannak e tanitói bivatáa jellemző jegyei, s 

aki rendelkezik azon tulajdonsokkal ,  amelyek őt erre a 

pályára képesitik. 
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A tcnitói tulajdonságokat e következő ré zfelada-

tokara osztja: testi tulajdonság, társadalmi tulajdonság, 

értelmi óa erkölcsi tulajdonság. 

A testi tulajdonság: ép egészséges testalkat a beszédszer-

vek épsége. Dönt6 jelentőség{ Bárány ezen tételének elgon-

dolása, a Jobn Locke pedagógia terébe tartozó batáe. Az 

ép test és ép lélek egysége fontos pedagógiai tényező az 

oktatásban és nevelősben. A másik fontom tényező e tiszta 

ép beszéd fontossága. Miután a gyermek eszményt lát tantó-
jában, et utánozza 1 , őt ábrázolja,fontoa a tiszta ép beszéd 

az oktatásban. Ezért vezette be a tanitóképző törvény meg-

jelenésével egyidőben a felvételi vizagát, melynek egyik 

alkotója a tiszta világos szabatos beszéd. 

Tássadaimi tulajdonságok: a tisztaság, a rendszere- 

tet, a másokkal való humánus bánásmód, a megfelelő társal- 
gási forma.  A tanktó szánra fentebb szükségesek eme tu-

lajdonságok -q példa tisztasága, az emberi. magatartás. 
Az oktatásban részt vett fiatalok Csurgón főleg falusi pa-
rasztcsaládokból kerültek ki. A viselkedésmód a magatar-
tásmód, a személyiség componer sei - Mai értelemben ezek a 
fiatalok hátrányos helyzetüek voltak, s ezért vált szük-
ségessé e társadalmi tulajdonságok rendszerének kialeki-

tása. A vidéki képezdék végzett tanítói falura kerültek, 
s ők voltak az akkori falusi élet kutnnália "lámpái". - Ók 
képviselték az erőt, az összetartást, - s tanitották, ok-

tattik azokat, kik nagyrésze ekkor analfabétaiként élt a 

falusi környezetben. Köztudotta magyarság analfabéta szám- 
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aránya 1870-es statisztikai felmérés elepján 58 % volt. 

itthető a tanítóság gontoa t rssdalmi tevékenysége. 

Az értelmi tulejdonsgok összetevői: az egész-

séges, értelmes, jó emlkező tehetség, j ártesság a gon-

dolkodásban, a gondolatok értelmes jó kifejezése, élénk 

képzelőerő, a gyermek természetének és fejlődésének, a 

tanitás és nevelóa elveinek ismerete. Ezzel ez értelmi 

összetevőkkel akarta jelezni, hogy a régi tanítóról ako- 

tgot társadalmi szemlélet megváltozzék. Képzett ember 
ritkán lesz pe dagógussi, vallották e korabeliek. Ezért 

akarta  a  tanítóról alkotott véleményt átformálni, bogy 

a tanító az értelmi erők összességében is hatalmas fejlő-

dést mutasson. 

Az erkölcsi tulajdonságok közül: a tanitónak rendel-

kezni kell: az igazi képmutatás-nélküli vallásoseággel, 

a kötelességek lelkiismeretes teljesitésével, tudásvágy- 
gyal és szorgalommal, türelemmel és szelídséggel, valamint 

az atyai szigorral és komolysággal párosult gyermek szere-
tettel. Ezen erkölcsi összetevők minden időkben komoly 

kötelességgel birtek. Apáozai Ce. János az első magyar 
modern pedagógus követelményrendszeréből néhány követel-

mény kijelölése igazolja az erkölcsi összetevők fontos- 

ságát. 

1. "Tanitványainak jó és dicséretes példát adjon 
2. "Elég tudós legyen" 
3. Amit tud azt njb lelkiismerettel" másokkal is 

közölje 
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4. Tenitványaival magát megazexettease 

5. Tanitványeit,"mint atyjok szeresse" - Tsnitsf 

őket világosan, röviden és teljességesen, azaz 

tökéletesen" 1951  

Széleskörü embertípus volt Bárány. Tanitók hitval- 

1 aáboz igen behatóan tanulmányozta a nyugati irányzatokat 

elsősorban a filantropizmust, valamint Rousseau természe-

tességről vallott nézeteit. Nézeteinek lényege főleg a 

filantropizmus keretéből táplálkozik. A testi nevelés fon-

tossága, az emberi humanizmus, és a természetes nevelés 

fő  elvei mindenütt kiviláglanak. 

A népiskola feladatát a családi,egybázi és polgári 

életre való felkészitésben Láp a. Eze 3 terület szerves 
egységet alkot. A családi nevelés fontos részfeladate s 

nevelésnek. A család szerepét, jelentőségét kutatja, sze-

repét s nevelésben, s azt o fontos és jó családi modellt 

állítja fel, amely alkalmas a 3-as egység megvalösitáső-

re. A családi nevelés előkésziti az iskolai nevelést, ezért 

fontos a szerepe a nevelés folyamatában. 

A nevelést igy fogalmazza meg: "Nevelés alatt terv-

szerii eljárást értünk, az embert tettel és tervsze=i4 el-
járással úgy képezni,bogy testi és lelki erői felébred-

jenek, kifejlődjenek és e jóra irányuljanak." - / 96/ 

A pedagógus ezt igyekezzék megvalóeitani: s igy 

lesz nevelési rendszere teljes. 
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A nevelésben a következőket tartja fontosnak: 

L.  Legyen e nevelés természetszerü 

2. Koran kezdjük a nevelést.és az életkorhoz alkalmaz-

zuk 

3. Egyetemes legyen; fejlesszünk minden tebeteéget 

ar inyaiben 

4. Az  erkösi cél batározza meg a nevelést 

5. Legyen a nevelés vallásos. /97/ 

E cél megvalósulását e Levelő végzi, szervezi, 

iranyitja. A probléma azonban nehéz, mert a nevelők 

különböző személyiségjegyekkel rendelkeznek. Ismervén a 

pszichológia alaptételeit -» különböző tanítói típusokat 

állápit Leg. 

1. önző, 2. a föláldozó, 3. az anyagias, 4. á kényszer, 

5. a szenteskedő, 6. ez emberbarát, 7. az önkényeskedő, 

8. az erőszakoskodó, 9. ez elkényeztető, 1.o. ez álerény- 

ző, 11. gépies. /98/  

Kora' b . eml.: tés alapján BArany Lagyor behatóan 

tanulményozta a nevelésben Rousseau és Pestalozzi pe- 

dagó giai tevékenységét. Pedagógiájaban igy mindenkor al-

kalmazkodnunk kell a gyermek életkori eajatoseágaiboz, 

benne a természetesség pedagógiai elvébeti igazodva. A ne-

velést kur án kell kezdeni, de a nevelési módszer megválasz-

tása a gyermektől függ. A legjobb módszer alkalmazása a 
legjobb eredményt szüli. 
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Foglalkozik a nevelési feladetokkel, amelyek közül 

a testi nevelést belezi előtérbe. Ezen nevelési főiela--

det 3 rész komponens összetevője. 1./ Övér /a szülők 

főleg az édesanya feladata, ael.y a foget zási' időtől kez-

dődik. Az anyag élete, környezete determinálja a gyermek 

fe jlettaégét, kialakulását/, 2./ ápolás /közvetlenül a 

szülés után kezdődik - megfelelő családi környezet bizto-

sitásával/, 3./ gyakorlás /a k:iaj akitott szokásformák - 

melyek végigkisérik az ember életét. 

A szellemi nevelésnek bárom irányát jelöli meg. 

/A szellemi nevelés nemesak az értelem fejlesztésére vo- 

natkozik, magiba :foglalja az " 'értelmi, erkölcsi, esztéti-

kai nevelés fő  feladatait is/. 

1./ A fejre, vagyis az elmére kell ir éuyulnia -- meg-

ismerés 

2./ A szivre, vagyis s2 érzőtehetségre - észelem 

3./ ez akaratra, vegyi, a vágyteheL; égr3 -- akarat 

Ezek az elvek egységes komplexumba ágyezva velósitják 

meg a teljes eleber kielakitásat w  Peetslozzi formulájában 

e tételek azsrepelnekt n,Az emberiességre való képzést kel-
lett célul tekintenem, a nép technikai erőinek minden ké-
pességre kiterjedő működését elérni, amelyet a gondolko-

dás kifejlett ereje biztosit, és erkölcsi érzék emel fel., 

vagyis cegva lóritani a "kéz", a "fel' és "sziv" egységes 

kiművelését." /99/ 
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Ebben a Peatalozzi-féle bármes egységben bontakozik 

ki a nevelés célja - amit Pestelozzival nem sikerült egy-

ségbe kovácsolni - a ennek analógikus elgondolása Bárány 

pedagógiájában is felsz nre kerül. 

A Tenitók könyve II. része a tanitással az ismeret--

átadó tevékenységgel foglalkozik. 

"Tanitáatan azon szabályok összege; melyek ezer ént 

ez oktatást vezetni kell, be azzal célt akarunk érni." 

loo 

Tanitástenát két fő részre osztja 

l ! Általános tanitástan 

2./ Részleten tabitástan 

Az általános tenitásten területeit 

a/ Az iskolának külszervezete, melybe az iskolaegész-
ségtan és a felszerelése tartozik, 

b/ az iskola belezervezete, mely az alábbi területe- 
ket foglalja magábán. 

0/ a/ a biterkölcsi nevelés 
b/ a csöndnek a föntartása 
e/ a szorgalom serkentése 
d/ az iskolai rendtartás 
e/ a figyelem föntaxtása 

A fegyelem fenntartásában a következő  elveket  bang-
súlyozza.  

1./ a tantó tekintélyét, következetességét,  igaz-

ságosságát, rendszeretetét és azeretetrevelóságát• 
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2./ a szülőknek, az egybázi és világi elöljáróságok-

nak a közremüködéeét az oktató-nevelő munkában 

3./ az iskolai törvények vagy (egyel®i szabályok követke-

zetes megtartását és megtartatását 
4./ a szoktatás következetességét és tudatosságát, . 

5./ a jutalmazás és büntetés követekezetességét 

6./ az iskolai vizsgálatikat 

7./ a tanulók osztályozását 

8./ az érdemsorozat megállapitását." /1°1/  

A fegyelem fenntartása az eredményes tanitásbani mun-

ka része, ezért dolgozta ki a (egyelem fenntartását bizto-

sitó büntetési fokozatokat:  

1. ./ Rosszalló - komoly pillantás 
2./ Az illető iránti közönyönség 

3./ Határozott figyelmeztetés Szavak által némi bely-
reutaaitással 

4./ Komoly intős, példázgatás, nyomatékos dorgálás 
5./ Fenyegetés 

6./ Az átbágott szabályzat leckekénti leitatása 
7./ A pad  el'  való kiállitás 
8./ Valamely iskolai tisztségtől való megosztás 
9./ A_jobbaktól való elkülönités 

10.'/ Visszatartás az iskolában, de (seak a szülő 

tudtával 
116/ A szégyenkönyvbe való beivás 
12./ Testi (enyités 
13. ./ Az iskolából való kitiltás." /102/ 
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Döbbenetes a 12 pont tartelma - biszen a L1cntropizmus 

betása ülatt tevékenykedő Báránynál az ellentmondás - Sor-

látozottan engedélyezi, s cack akkor ba minden caás módszer 

eredménytelen. "Csak illemes módon büntessük a gyereket és 

büntetési eszközül csupán vesszőt vagy vékony pálo°át basz- 
n ál j on a tanitó. Bottal, kötéllel nem szabad büntetni. 

Tiltja a gyermek pofozását, hajának, fülének ráncgát, 

hátba vagy tejbeverését." /1o3/ 

A tenitási munkánkban fontos a jb módszer kielaki-
tása: A módszer tanalak Báránynál - melyen "azon eljá-

rási módot értjük '  amellyel valakit ismeretekre vagy  ügyes-

ségekre tanítsunk, azaz amely szerint tanítunk". 

A módszertanban az alábbi témakörökkel foglalkozik: 

e/  a tanításnak elvei, b/ a tanterv, e/ a tanmenet, 
d/ a. tanalak, e/ a tanitás hangulata, f/ t  föladatok 

g/ a taneszközök". /104/ 

Ezek figyelembevételével dolgozza ki az elemi nép-
iskola tananyag terjedelmét, mélységét és az  órakeretet 
is: L./ Hit és erkölcstan 

2./ Anyanyelv /beszéd és értelemgyakorlatok, Trés 

és olvasás, nyelvtan és fogelurazás, 

3./ Mennyiségtan számtan és mérten 

4./ Földrajz, történelem ős polg. jogok kötelessé-
gek ismerete. 

3./ Természetrajz, termószettan gazdasági ós termé-
szeti gyakorlatok, 

6./ Testgyakorlás, 



7./ lbeklés, rajzolás 

8./ és a női kézimunka." / 106.  

nagy érdeme Exánynak, bogy a polgári jogok és köte-

lességek a. tárgyat bevezetteti, társadalomtörténeti, jog- 

történeti sze mpontból értékes elgondolás. Ma gondolkodunk 

ennek megva•lósitásaben, miután ilyen j .legű tant rgyunk 

45 utn nem volt. 

Könyvének további része az egyes tantárgyak mód-
szertana. Itt különösen elábuzandó a beszéd és értelem-

gyakorlat e tárgy tanítása, mely baladó szemléleténél fog- 

ve mai szemmel is értékes. 

]../ Fia csak lehet természetesen szemléltessük a  tárgyat 

20/ A lényeget mutassuk meg és ezt beszéljük meg 
3./ Rendezett Legyen a tanitds  

4./ A gyakorlatokat vegyük figyelembe 

5.1 A beszédtehetség képzésére folytonosan gondunk 

legyen. 

b./ Az egyéb tebetségeket ne banyagoljuk el.;  

Az óra vezetésére a következőket ajánljat 
l../ A gyakorlatokat ismétléssel kezdjük 
2./ Az ismétlésből alkalmas átmenetet képezzünk 

az uj gyakorlatra. 
3.1 A tantárgyakat egyenként  szemléltetjük 
4./ A csoportba tartozó tárgyakat egyes kérdések 

által kapcsolatba bozzuk és összebasonlitjuk. 
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5./ Azon tenOrgyakat, cre á-yek eauGlaa4bbez a föfo= 

galomboz tartoznak,  összefoglaljuk. 

6./ bra  végén  kikérdezzük ez előadottalgt." / 106/  

Fontos a beszédkészség fejlesztés gondolatának kiemelése, 

ami né.le kiemelt feladat, mig az óra vezetés a berbertí 

fokozatok részbeni alkalmazását tertal.mazze. 

A könyv függelék részében besznoe utesitasokat ad 

a fiatel tanitók réezéreJontosnak tartja az egybázi és 

világi és polgári elöljárókkal, e szülőkkel való jó együtt— 

müködéat. Jevasol.ja,a tanitó olyan mellékállást vállaljon, 

ami bivetisivel összeegyeztetbető. ,  
Igy:"l../ A kéntori, egybizfői teendők, 2/vasárnepi ismétlő 
iskolai tenitú /12-15 év között/ 3./ mag .ntanitás, 4,/ mé-
hészet, 5./ selyemtermelés, 6./ gyümölcsfa termeáztés, 
7.1 kert©üvelés, némely körülm ények között e gezdEalkoc 
dás.ft /1o7/ 	 . 

A könyv 1866-ben jelent meg. Javitott kiedáa 1871--
ben, utolsó kiedáse 1907—ben jelent meg. A minieztórium 
egy—két képzőben tankönyvként is engedélyezte, cely bizonyit-
ja tenztásának, nevelésének ujszerüségét. Annak ellenére, 
bogy gondolatai zokon viszonyban vannak 8ousseeu, Pests-
lozzi ., Herbert nézeteivel, rendszere, szervezete és alkal 
mazáse magyar, szinte új. 

Bárány Ignscz $edagógiei tevékenysége országosan 

elismert. Értékes gondolkodó, s éppen azért országos nép- 
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tanitói ^zexvező tevékenységei is foglalkozik.  

~ y 
t *Oj/ 	74. augusztus 9-13 között tartották a népt€nitók 

második egyetemes gyülését. Budpesten — A nevező bizott-

ság 5 szakbizottság létesitését határozta ei kissé a 

Tavasi féle analógia alapján. — A szakbizottságok vezeté-

sét, a kor szakmailag kiemelkedő pedagógusai látják el,  

mint V'árady Károly,Wargba Ferenc, Bárány Ignáoz és még  

mások. ' 

A képezdei szakbizottság elnöke Bárány Ignáez Lett.  

A szakbizottság javaslatai:  

1./ Országos képezdei tanár egylet megalakitása  

a későbbi TITOE 

2./ Fed.  folyóirat beinditása .. A liéptanitók Lapja a .,  

f. fejlesztése  

3,/ A  szakbizottság bizton meg biváló pedegógueokat  

tankönyvek — vezérkönyvek x.r ásáxa.  

Javasolja továbbás a tanősi szék batáskörébe tartoz-

zon a növendékek segélyezése, a megintés, megrovás, segélye-

zés. Javasolják a képesitő vizsgálat rendjét és módját •  

Képesitő vizsga tanév végén egyszer legyen a zár-óvizsgák  

után, a tanár a képesitő vizsga tárgyai után napidíjat kap-

jon — . Bárány javaslatait a szakbizottság elfogadta 1874.  

aug. 11—én tartott gyülésen — Bárányék javasolják továbbá,  

bogy e bizottság a tankönyvek és tanszerek ellátásával is 
 

"foglalkozzék. Érdekes Kozma Ferenc ezékelykereszturi képez-

dei igazgató javaslata: bogy a képezdei tanárok is vegyenek 

részt a tanitói gyüléseken. 



Javasl.atc ped4.gógSni1c ü moon indokolt. A k$pezdei 

tandrok végzik a Wiezdei ifj uság oktatását. Kic lekul egy 
bizonyos kapcsogetteremi;és, away mind pedagógiailag - 

mint oktatA a' lag nagyon font4c e tenitói taa'cékonysér szem-

pontjából. A kWl;ezdékbcn é; a Gyakorlókban kiaLeáitott 

módszerek eljárá;sok a túnitógyi:léseken kerültek a gyakor-

laton keresztül ane lizis alá. Végeredményben az elmélet és 

gyakoxl.at egysége indokolta L'ozme Berano javoslatát,amit 

a szakbizottság örömmel üdvözölt. 

Ezenkiviil nagyon sok képezdei szervezeti kérdés, :Fizetés - 

batás4örök szabályozása merült fel. 

A  közgyüLés 1874. eug. 12-én ért véget. 

A közgyülés tisztikarai Molnár Aladár elnök 

dr.Emericzy Géza alelnök 

Péteri Sándor 	" 

Laksits Vendel, Vass Mát s, . 

Rákóczi Lajos, Ser ékgy ác tó Elek 

jegyző. 
A képezdei szakosztály tiaztikeree 

Bárány 1. elnök 

Oziriusz Ferenc alelnök 

Gagyi Samu ép Rótb Vilmos jegyző. 
Somogy megyét népes küldöttség képviselte. -/108/ 
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Bérrány IQnáoz, ~da .~ó~' ia  ~. ...yevékmn sé ének  

értéteiése  

Első hivatástudettal és nagy pedagógiai tudással men-  

delkező igazgató 0,69-1879. között. A legnebezebb körülmé  

nyek között vette kezébe ez intézet megalakitáaát és veze-

tését. Neve ma már történelem.  

1../ Nevébez füződik a csurgói tanitóképezde megszeg-  

Vezéae, a gyakorló iskolával együtt.  

2./ Iskolaszervező és pedagógiai mUnkásséga átszőtte  

az egész orazég neveléstörténetét. Az olvasás tanitáeban  

kifejtett t jszerü "tanmód" országosan elismert kezdeményezés  

volt.  

3../ Fejlesztette e tanitór ól. va llett felfogást azzal,  
bogy a tanitót az adott társadalom magasabb lépcsőjére emel-

je* A tanítói tekintély biztosítása életszemléletónek egyik  
$atkalatos terve volt. Ennek órdekében a fiatal, tan.tók  

szemléletét akarta átformálni központba állitva a hivatás-

tudatot - ebből fakadó gyermekszeretet.  
4./ Elismert pedagógus axlszágosan, ott egyetemes tani-  

tógy lés elnökévé választották, bal alkalma nyilt országosan  
dolgozni a képzés szinvonalénak emelésén. S Ő "csak" egy kia  

vidéki kéi ezdei igazgató volt, kinek feladata a képző  meg- 
szervezése, képzés, a testület toborozása - de emellett lá-  
tókörében a képzők országos emelése volt.  

5./ Pedagógiai munkáaságánek egyik fontos részterü-

let® volt a tan tók beszédének tisztaságát bd.ztositani, de 
 



emennyiben kisebb beszédb:ibas jelölt eked, annak nyelvét 

formálni,elakitani, mezt azt tartotta,. !Ion a tenitó be-

szédé az első és legfontosabb szemléltető eszköz. cetég- 

ből szép stiluse Legyen a tani.tóknak. Azóta is a képezdé-

nek fontos elvi tétele, sőt  a mai képzésnek is az anya-

nyelv vili;, os tiszta ismerete. 

6.1 Az Csurgói képzőben végzett eredményes  munkája  

elismeréseként 18?9-ben a 1TSM Bárány Ignáczot Csáktor-

nyára belyezi - uj állami tanitóképezde igazgatójaként. 

7./ Az egységes tantervi követelmény megvalósítása 

érdekében; az egységes metodikai hatásfok érdekében 

ixte Vezérkönyveit, amelyek végül is fundamentumát képez-

ték DrozdY Gyula vezérkönyvsorozatának, 

Neve történelem, munkásséga pedagógiai  érték, hive-

tástudata az drök példa, sze*vető tevékenysége igazi moz-
gó ritmus. 

lty atomnyi töredéke ez a megemlékezés axxa e nagy 

kexültekintó pedagógiai munkára, amit Somogyban kife jtett 

e magyar fiatalok kulturális igényeinek kielégitése cél-

jából. 
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Mobar dózsei igazgatópedagógiai ~unkgssa 

1904 — 1919.  

Mobar József 1904—ben vette át a csurgói tanitókép-

ző vezetését, iráinyitását. Igczgetáse alatt emelkedő, az  

oktatási—nevelési feladatok megvalósitásában fejlődő idői  

szak volt ez. Annak ellenére, bogy sok oktatáspoltikai  

probléma merült fel országosan, bogy az I. Világháború  

öldöklő hadjárata a polg. demokratikus forradalom, e Tanécs  

köztársaság, majd a Horthy ellenforradalom dühöngése igen  

nagy mértékben igénybe vette erejét, személyiségének min-

den rugóját.  

Miért foglalkozunk Mobar József igazgatói tevékeny-

ségével?  

1868. VI. 30—an született Lajoskomáromban. A tanító-

képzőt Sopronban /felekezeti/ végezte. A polgári iskolai  

tanárképzőt Pesten, a Pedagágiumban végezte, majd ott szer-

zett tanítóképző—intézeti tanári képesitést a természettu-

dományi szakon.  

Szivügyének tekinti a tanítóképző—intézeteket, s evég-

ből tanulmányuton volt:  Ausztriában, Németországban, Olasz-

országban — s az ott látott,észlelt tevékenységeket ittboni 
 

munkájában igyekezett gyümölcsöztetni.  

Fontosabb pe dagógiai megnyilatkozásait  

1901—ben jelent meg a Magyar Tanitóképzőbena az "Uj Rend-

tartás és képesítő vizsga szabályzat"c. tanulmánya. 109.  
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Soria veszi a Szabályzat egyes pontjait, s azzal 

próbálja véleményét közreadni, bogy a VIM javitson a ko-

r óbbi. bézzyeken 

— Egy osztályba 30-nál több növendék nem gebető fel — 

/párhuzamos osztályok létére semmi biztosítékot nem 

lát/ 	' 

Szükségeltetik egységes felügyeleti rendszer kialaki- 

tósa 	 . 

- Uj fegyelmi Szabályzat kidolgozása szükséges — 

— Necc látta megvalósulni azt a régi vágyát, mely szerint 

tantói képesités az egyetem filozófiai szakára való 

W.retkozásra joghsitana fel. 

— Szabályozzák a képzőbe tanító tanárok képzési idejét, 

módját , 

/110/ 

Eehatóan foglalkozik a képesitő vizsgálat ret raji-
val - következő fontos elvi tételek felsorolásávalt 

1./ A gyakorlati é bevezetéséről súlyos anyagi nehéz-

ségek merülnek fel. 

2./ A tantói állás elismertségi foka  nincs arányban 

a képesités megszerzésének megnehezitésével. 

3./ A tanitóképzés eddigi egysége megbomlana 

4./ A kettős vizsgálat a növendékre súlyos megterhelést 

róna a jövőben. 

5./ Az előzőleg már bevezetett gyakorlati évnek ezidáig 

nem volt sikere a növendékek között. /111/ 

Ezen elvek általánossá tételén dolgozik. 
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Kronológiai sorrendiségben a következő műve 1903-ben 

jelent meg: "Az ifjúsági olvasmányok és könyviárak 4  cim-

mel. 
A könyvtárak fejlesztésében fontos a VKM 1902 évi 

11.58. sz. rendelete,amely tárgya a népiskolai könyvtárak 

szervezésé, azzal a céllal, bogy az elemi népiskolai tanu-

Lóif juságge 1 megszerettessük a könyveket - tehát a me 

nyelvén meg kell indítani az olvasóvá nevelést. 

Nébány gyakorlati feladat Mohar József részéről: 

1./ A tenitóképzős-intézeti ifjúsági könyvtárak támo-

gassák az általános nevelőoktató munkát és a t'nitóképzés 

külön célját. Ismertessék meg e növendékeket a magyar if- 

tusági irodalommal, és vezessék bee jelölteket a népkönyv-

tárak szervezésében és kezelésében. /E gyeka Lati feladat 

megvalósítása érdekében fontos lenne e könyvtárak szerve-

zeti rendszelének kidolgozása./ 

2./ Ezért a tanítóképzőkben ifjúsági, népiskolai könyv-

tárakat kell szervezni. 

4./ Az osztálykönyvtárakat az osztályfőnökök kezeljék, 

mig az intézetteket e tanár könyvtáros. /A tanítóképzők 

szervezetére jellemző, bogy az osztálykönyvtárak minden 

tanítóképzőben müködtek 1945-ig. Csak ezután szüret meg a 

Lett  intézeti könyvtár, melynek vezetője tanár. Az osztály-

könyvtárak nagyon üdvös intézmény voltak, mert csak arra 

ez  osztályra vonatkozó irodalmat, kötelező olvesc ányt tar-

talmazták. Igy a tantervi követelmények alapján épitették 

fel. 
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6./ A kötelező olvesményok jegyzékét a tanári-szék 

évről, évre határozza meg és azt kérjék szánon. 

7./ A népiskolai és népkönyvtár a gyakorlóiskolával 

állna kapcsolatban, vezetője a tanító lenne, de a IV. éves 

növendékeket bevonva a kezelésbe, kik maguk  is  gyakorolnák. 

/Ez a forma a tanítóképzőkben nagyon fontos,  de egyben prak-

tikus is volt, amelyet aztán továbbfejlesztettek akként, 

bogy a gyakorlóiskolának is önálló könyvtárs alakult ki, 

amelynek vezetője a gyek. isk. tanár, és egy-egy tanítókép-
zős IV. éves növendék./ 

8./ Az ifjusági könyvtár jegyzeteket a Tanítóképző 

Intézeti Tanárok Országos Egyesülete /TITOE/ kéazitené el 
és egész itené ki évenként. 

Sok-sok javaslata anyagi problémát jelentett, igy 
megval6sitá.sUk ::: csak később vált általánossá, de hangja 
felbúzdította a kultur ára éhező személyeket. /112/ 

Igen fontos miniszteri rendelet jelenik meg 1909/ 
13686 V81M rendelete - az igazgatói értekezlet tárgyában./ 113/ 

Mohar dozsef nagyon nagy szükségét látja e miniszteri 

rendelet megjelenésének. faiért? 	 . 

- Vélemények kicserélése 

- Egységes fejlődés 

- Országos érdekü témák megbeszélése 

A rendeletek egységes értelmezése 

- A felekezeti és állami képzők ir ányitó tevékeny- 
sége'közelebb kerül - 

Egyszóval: a magasabbszintii egységes tanitóképzés érdeké- 

ben fontos az igazgatói értekezlet. 
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1916-ban  jelent meg igen fontos pedagógiai iréses 

"TOrvénytervezet a tanító és tanítónőképzés országos é® 

egysége® rendszeréről" /114/ 

Véleményes "8z egész magyar tanitóképzát egycégesen 

és törvényes alapon" keli megteremteni. !gyaéges állami 

tanítóképzés megreformálását sürgeti. Ugyanis a magyar ta--

nitóképzés nem áll bivatáse magaslatán. 

1912/13. évben 85 képzőnk miiköáik, a ebből "az ela-

vult törvény korlitai között 21 tanitóképző-intézet látta 

el a tanítóképzést." 

Ezt a képzési formát tehát meg kell szüntetni s a  

tanitóképzési cél-faladat alapján oly képzők egységes ki- 

alakitása a cél, amely "hivatott és szakavatott tanitókat 

képez". 

A törvjnytervezet főbb és jelentősebb pontjai: 

- tanitóképző-intézetek állitása fentartása 

- szervez ti kérdések /5 évf olyemu, gazdasági kert, 

internátus/ 

- felvételi szabályozna 

tanulmányi ügyek - tantárgyi rendszer - tanterv-ten-

könyv 

- tanári teatiileti munka _ igazgató munkája 

- fegyelmi ügyek 

- képesitő vizsgálatok /irás-szóbeli-gyakorlata. /1959-

ig érvényben volt;./ 

A  tervezet vitája, megvalósítása elmaradt - a világbáboru 

kitörése ezt megakadályozta. 
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Mobar határozott céltudatos :személyiség volt. Ugyesen 

kidolgozott szisztéma alapján fejlesztette e képzést or-

szágos szinten is. Látta, bogy Csurgó nem felel meg az ál-

tele kislekitott követelményrendszerrel, a minisztérium 

tudtával tárgyalt e megyével - a csurgói képző Kaposvárra 

történő áttelepitéséről - a világbáboru miatt eredményte-

len kis;érlsttel. /1W  

A világbáborü miatt állandó volt e belső ieczültség 

- a tantok közül Folenta Lajos m balt, Blénassy a János, 

Fejes Gyula, Kaposi Iáx oly súlyos sebesüléssel jönnek haza, 

a IV. éves növendékek egy részét katonai szolgálatra biv-

ják be - az intézet vezetősége végül is várja a megnyugvást 

e kibontakozást, mely 1919-ben kerül végső győzelemre, 



_. Bé  iskoLi Szemle'  - 1Is  _aiSzeml" 

A Csurgói tanítóképző beinditása magével hozta an. 

nak a ténynek fontosságát, bogy  a  tanítóképző feladata le-

gyen Somogy szellemi tevékenységének irányitasa. Ez az 

irányitás kettős úton baladt, részben közvetlen, részben 

közvetett úton. Somogy számára a képezde alakitotta ki a 

somogyi parasztif juság tiltói személyiségét, alkotóere— 

jét, bivatástudatát, e egyszersmind a sokoldalúságát. 

Bárány Ignácz tevékenységének ez volt az egyik fő pedagó-

giai cél.kitüzése. 

1881—ben a képezdében inát kialakult egy pedagógiai 

törzsgárda, kialakultak e txadiciók, s igy elérkezett egy 

olyan nagyszabású feladat megvalósítására, olyan nevelési 

ég oktatásíUgyi közlöny szexkesztésébez, amelynek segitsé-

géveL, amelyen keresztel terjed a legújabb pedagógiai—ok-

tatási eljárás "tanmód" a megye szélesebb körben az ország 

tanítói között. Főleg elméleti pedagógiai szaklap volt ez, 

elsősorban a népiskolai tanitók számára. De találkozunk 

olyan tanulmányokkal, amelyek a gimnázium, a tanítóképez-

dei oktatást igyekeztek magasabb szintre emelni, 

A Népiskolai Szemle szerkesztője: Adorján Miklós —ebben 

az időben a gyakorló iskola vezetőjeként dolgozott. Munka- 

tirsai:. Hor-vátb József, ki 1875-1905 között tsnítóképző— 

intézeti tanárként mükádött, irodalmat és történelmet ta- 

nitott. 



Társa Szalóky Dániel, aki  a gimnáziumban volt tanár. 

Igy három ktilön területből kerültek ki a Szerkesztő bizott-

ság tagjai, a igy 3 irányt képviseltek a folyóiratban. 

A szerkesztő bizottság az első számban kifejti a közlöny 

megjelenésével célját - "nem viszketegségből vagy fel.tüné- 

si vágyból indítottuk meg a Népiskolai Szemlét, hanem az 

ügy közelebbről: a magyar tanügy emelése céljából." /116/ 
A célkitüzés betározott formában utal arra, bogy e 

megyei oktatásügyet vigye előbbre, de nem zárkózhat el a 

közlöny a magyarországi oktatáspolitikától. A közlöny Osur-. 

gón jelent meg, de nem Csurgón készült kezdetben, hanem  ez 

első számok Nagy-Kanizsán, "Nyomtatott Fischer Fülöp nyom-

dájában." /117/ 

A megjelenést illetően a Csurgói Csokonai V. Mihály 

könyvtárában talált adat alapján 1881. Julius 10-én je-

lent meg I. évfolyam 1. száma. A mellékelt Népiskolai Szem- 

le első lapja szerint I. évfolyam megjelenése 1882. Csurgón 

jelent meg. 

A népiskolai Szemle szerkezeti felépitését vizsgálva 

e következő fejezetrovatokat tartalmazza: 
l./ Általános nevelésügyi kérdések - amelyben a peda-

gógiai elméleteket ismertették 

2./ Könyvismertetési rovat - pedagógiai  könyvekről, 
tankönyvekről, segédkönyvekről, vezérkönyvekről ad ismer-
tetést 

3./ Népnevelési egylet rovata 

4./ Vegyes rovat - vegyes tanügyi kérdésekkel foglal-

kozik pl. nekrolog, álláshirdetés, nyugdijaztatás, üzenetek 
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közvetitése, tárvények, rendeletek, jogszabályok ipner-

tetése." /118/ 
Az elsó szám tartalmat "Horváth József: Osszbang a 

népiskolai nevelés-.oktatásban. Szeltily Dániel: Tájékoztató 

a református tenitók zsinati emlékirata tirgyában. Nagy 
József: Pestalozzi evengeliuma. Mátre4. Gyula: Mikóppen bat—

hatunk nevelőleg a számtan tanítása által? Kis Kálmán: 

Nézetek a református tanítók jogi belyzetét illetően. Bá-

rány Gyula: Az iskolázás jelene Angolországban. Adorján 

Miklós: A reformátusok zsinata ős a tanítóképesítés. Mózes 

Imre t Fűiképpen batbetna neve lőleg a nyelvtan tan/tósa  ()i-

tal.?"  /119/  

HorvátbJózsef vezérsikkéből néhány gondolat elem— 

zése kikivánkozik. A tanító sokrét& feladatát elemzi a 

vezércikkben, a elemzi azokat a követelményeket, melyet a 

társadalom, a falu, az egyház a tenitó munkájával szemben 

kijelöl. 
A vezércikk nagy alapossággal kifejti, hogy e tanító 

nem lehet az egyház szolgája. A régi világ tanitójáról al-
kotott véleményt akarja eloszlatni, a tanító ne legyen a 

pap alattvalója. Tehát meg akarja szüntetni az clá—főié-. 
rendeltség viszonyát s a mellérendeltséget szeretné a neve-
lés utján biztositani. Horvátb cikkei általában tartalmaz-
nak bizonyos egyház elleni tendenicákat — mert nevelési 

célja más mint az, amit az egyház képvisel. 

Továbbá igen nagy jelentőséget tulajdonit a család 
szerepnek a nevelésben. Hangsúlyozza a fiatal i'evelőknek, 
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hogy nevelési céljaik megvalósitásában ne helyezkedjenek 

szembe a családdal, hanem a családból kapott gyerek szemé-

lyiségét fejlesszék tovább. A gyermek nevelése-oktatása na-

gyon nagy felelősség a nevelő számára, ezért fontos a peda 

gógiai lelkiismeret a családi élet ismerete és szeretet a 

gyermek, a pálya irányában. 

1880. július 21-én összeült a Somogy megyei tanitógyülés. 

A tanitóyülés napirendjéből megállapitható, hogy sok meto-

dikai kérdés merült fel. Bármilyen aktiv volt is a készülő-

dés, nem hozta meg a kivánt eredményt. Nagyon sokan távol-

maradtak az őket érintő kérdésektől. 120 fő jelent meg,a köz-

gy(lés Adorján Miklóst választotta országos tanitógyülési 

képviselőnek. " /12o/ 

A közgyűlés foglalkozik a . szegénysorsú gyermekek 

iskoláztatásának kérdésével. Főleg a téli iskolábajárás 

okoz problémát a szegénysorsú gyermekek körében. Sürgeti a 

tanitó egyletek járási, sőt falusi megalakitását, hogy hasz-

nált ruhát, 2-3 liter gabonát adjanak a jobb móduak a gyer-

mekek iskoláztatásának biztositása érdekében. /121/ 

Ab 1884. dec. 10. lap ismerteti az országos képet, amit 

a Vallás és Közoktatásügyi Miniszter közöl problémaként, hogy 

az iskolai tankötelezettség biztositása mennyire nem megol-

dott, s óriási a lemorzsolódás. 

A tanulók elemi népiskola - 25 %► - egyáltalán nem jár 

iskolába. A tanköteles korú gyermekek 1883-ban 2,242,537Í$ 

s ebből 1 :756,836 fő járt csak iskolába. Igy nem várható t  

hogy gyorsan megoldódik Magyarországon az irástudatlanság. 
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Az 1870-es statisztika alapján 58 y,-os analfabétizmus  

felszámolása,. megoldatlan.  

Probléma továbbá, hogy az elemi népiskolák jellege nem  

egységes - állami, felekezeti, magán- egyesületi,községi  

iskoláink voltak. A követelmény egységét az állami iskolák  

biztositották s ezért 1890-ben néhány év után a szociálde-

mokrata párt megalakitásának programjában egységes 8 osztá-

lyos állami elemi népiskola szerepel.  

Év  Iskolák jellege  
—■sm1• —INY—.fY--.--

--OM
—sr A~► MO---1■  ---~M0410■ '—OM—,■----1--  

Állami Zőzségi feleke- magán egyesüle- 
zeti 	ti  

1882 	363 	1763 	13683 	184  

1883 	423 	1793 	13675 	167 	32  

Az iskolák tanítóval való ellátottsága 1883-ban:  

1 tanit  óval müködött az iskolák 79 	i.-a 12. 711 isk.  

2 " n " 12,03 % 1.946 "  

3 "  "  "  3,7 % 596 "  
4  n ~ n  2,41 % 388 to  

5  eá n n 1,03% 176 111  

6 " " n 1,77 % 286 "  

1882-ben 24 állami és 46 felekezeti tanító- és nőképezde  

müködött. Ebben az évben 1400 fiatal végzett, mig 1883-ban  

1049 tanító. Az intézetek fenntartása nagy anyagi nehézsé- 
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get jelentett - a fiatal hallgatóknak nem tudták biztosi-

tani a megfelelő anyagi támogatást, igy kereskedett a képez-

dei nővendékek száma." /122/  

1884. I..10. megjelent közlöny a szerző feltüntetése  

nélkül - ami akkor általános volt pedagógiai ne ;ativumok-

kal foglalkozik a kemény birálat hangján. A tanulmány cime:  

"Egy református tanítón - a tulterhelést fejtegeti, okait  

kutatva.  

1./ "Itt még mindig a Pestalozzi előtti időket éljük  ... 

a túlterhelés oka tehát nálunk először is a hibás, rossz  

tantervünk..."  

2./ "A túlterhelés máodi: oka az egyházmogye rossz ter-

vet hajtat végre."  

3./ A túlterhelés harmadik oka a tanitók  osztályozása és  

a körfelügyelői intézmény.  

4./ Oka a túlterhelésnek negyedszer a tanitók ... az anya-

got bemagoltatják s igy a körfelügyelő elégedett." /1~3/  

A szerző nagyon alapos kritikát alkalmaz, és használ  

tételeinek bizonyitására. A tanítói ellenőrző tevékenységben  

olyan ember állitható be, aki valóban hivatásának, szakmai  

tudásának magaslatán áll. A felegyelők kiválasztása tehát  

alapos körültekintést kíván: akár a  K.  tanfelügyelő, akár  

a tankerületi főigazgató részéről. Csak ebben a szituáció-

ban  várható, hogy az oktatás magasabb szintre emelkedik.  

iben tudnám aláhúzni a Népiskolai Szemle jelentőségét  y 

1./ Fórumot biztositott a csurgói képzőnek. Köztudott,  

hogy a fejlődés során a közlönyben országosan elismert  

pedagógusok is szót kaptak.  
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2./ A közlöny helyi jellegünek indult, a fejlődés során 

nemcsak Dél-Dunántúl számára adott pedagógiai utasitásokat, 

hanem országosan is elismertté vált. 

3./ Célja, hogy a Dél-Dunántúl Somogy - Zala - Tolna - 

Baranya megyék megismerjék . a legújabb oktatáspolitikai elve-

ket, rendeleteket. Feladatkörébe esett az országos eredmény-

vizsgálat is, mely összehasonlitó adatként szolgált a me-

gyei helyi adataihoz. Igy a tanitóság nemcsak a megye adott 

állapotát tudta lemérni,hanem összehasonlitó tevékenységet 

is ellátott. 

4./ Figyelemmel kisérte a tanitóegyletek munkáját, s a 

csurgói mintára analóg más járásokban - Lengyeltóti - Tab -

1gal - is létrejöttek hasonló egyletek. Programot adott a 

feladatok megoldásához. 

5./ A sok könyv és tanulmány ismertetésével a tanitóság 

szellemi tevékenysége erősen differenciálódott. A differen- 

ciálódás abban mutatkozott meg, hogy a tanitóság aktiv ré-

sze magáévá tette a legújabb didaktikai, methodikai eljárá-

sokat. 

1885-ben a közlöny nem szünt meg, hanem egy minőségi 

fejlődés következett be tartalmában. 14 -től a lap "Isko-

lai Szemle"-ként oldotta meg feladatait. 

Az Iskolai Szemle - Vezetés-oktatásügyi közlönyv 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: . 

Adorján Miklós 

Főmunkatársak: 	Bárány Gyula, Pethes János 

A lap kiadóhivatala Csurgó. 



Gépiskolai Szemle. 
Nevelés-oktatásügyi közlöny. 

Szerkesztő és kiadó : 

Al)OIt.TÁN  

rőmunkatfireak : 

IIIIItV,`T!I JÓZSEF 6■4 S'J.A i.(ÍIZY DANIEL. 

CSURGÓ, 1882. 

I . évfolyam. 

NAGY-KANIZSÁN, 
NYOMATOTT FISCIIEL FÚLOI NYOMDÁJÁBAN. 

f 8ea, 
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Az Iskolai Szemle fontosabb rovatait 

1./ Nevelés-Oktatásügyi értekezések 

2./ Általános tanügyi közlemények 

3./ Tárcza cikkek  

4./ Egyleti élet 

5./ Értesitések 

6.1 Könyvismertetések 

7./ Levelezés . 

8./ Nekrol og 

9./ Irodalom 

10.'/ Vegyes intézkedések  

Mellékletek 

12./ Szerkesztői üzenetek 

13./ Pályázatok 

14./ Felbivások 

Látható tehát, bogy tartalmában milyen nagy változáson 

ment át a közlöny, bogy minél jobban tudja szo].g á ni a ma-

gyar somogyi tanítók pilyára való felkészítését és a pá- 

ly án. végzett tevékenységet. 

A tant stület eda ó o iai tevék .n 

Mátrai Gyula 1883-1901. igazgató Csurgón. Az ő igaz- 

gatása alatt vezették be a IV évfolyamú képzőt, a  V.  655 
és 15369. sz. /1881/ -ben kiadott rendelete alapján,Az ál-

lami tanítóképzőkben a bevezetés 1884-ben  történt  meg, igy 

Csurgón is. Az átállás lebonyolitását az  igazgató oldotta 

meg, a  V.  1882. évi 3998, az. rendelete alapján kiadott 
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üj 4 éves képzésitanterv alapján. Ezen új tanterv nem 

oldotta meg e társadalmi elvérásokat és felmerülő igénye-

ket. Ezt bizonyitjak e későbbiekben megjelent fontosabb 

rendeletet, úgy az 1889. VKM 21?52 sz. rendelete, amely a 

mébé zeti oktatás bevezetését sürgeti, továbbá az 1890/12025 

sz. Yendelet, mely a selyembernyótenyésztés bevezetését sür-

geti, Mindkét gyakorlati jellegi tantárgyat Mátrei bevezet-

te. Kettős cél indokolta ezt: 

e/ e tanítóképzőkben a basznos, gyakorlati tevékenység- 

re való felkészítés, bisz a mébészet e későbbi időszakban 

is jól egészítette ki a néptenitó f Azetését 

b/ a szűkösen gazdálkodó intézeteknek némi bevételi 

forrást is jelentettek, bér összegét tekintve nem volt 

meghatározó jellegeik. 

A gyakorlati oktatás terén Csurgó nagyon előkelő 

helyen van, olyannyira, bogy e kolozsvári tanítóképzővel 

egyidőben kapott gazdasági szaktanért Horvátb József szemé-
lyében, ki 18?5--től dolgozott az intézetnél. 

Koltei István igy emlékezik személyére= "tervezete 

mintául szolgált a többi tanítóképzők részére is."  

Az 1094/95. tanév testületének, személyzetének név- 

sore: 

Adorján Miklós gyak. isk. 	 26 óta 

Balogh István ágat. lelkész .....• 2 " 

Bárány Gyula r.tanár 	 18 " 

Bitori Lajos r.tanár .. 	 22 " 

Fejes Kálmán K.tanitó 	 8 " 

Horv át b József r . tanár . ... 	 17 tt 
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Kardhordozó Lajos segédtanár .... 10 óra 

Lovassy Gyula 	ipartanitó 	 " 

Matolcsi István ref. 1 • 	 7 
Mátrai Gyula igazgató 	 ".... 11 " 

Petbes János  r.tanás 	• .  19• "  
Plecbner László r.k.lelkész ...... 3 tt 

Tóth Károly 	r.k. lelkész ... 	  " 

Dr.Venetiesser Lajos rabbi ....... 2 " 

Verbay István ref. lelkész ....... 3 " 
Intézeti orvos Dx.Fbn Kálmán járási orvos 

Személyzet: Gyurkovics Lajos kertész 

Horváth Ferenc int. szolga 

A tanér munkájáról Mátrai Gyula könyvet irt — F mellett 

nagy publikációs tevékenységet fejtett ki a Népiskolai 

Szemlében 344. 
Mátrai Gyula nevelési rendszerében főleg e számtantanitás  
jelentőségével foglalkozik. Szekiteni igyekezik e régi 

középkori skoLe sztikus szám magyerázetokkel, e formalizmus 

veszélyére mat t  s ugyanakku hangsúlyozza a mechanikus 

amlékezetbevésés hátrányát. át kell térni a ten4tóképzők 
szaka etodikuseinak erre a methodikai Útra, mely a számtan-

tanitésb8n a logikai  utat alapul veszi a bizonyitásnál, 

a gondolkodásbon a krestiv gondolkodásmódom, alkalmazza. 

Mindezen eljárások alapja a szemléltetés. Atdekes, bogy 

neveléspolitikusaink, akik a nevelésben—oktatásban a ba-

ladást szolgálták, alapul a szemléltetés comeniusi formá-

ját vallották. 
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T.1A4;roi elvei céltrittizécei a ezámtantan§.tásban: 

1./ "Fnedjürak s gyermek munkásságának elegendő teret, 

a sy,pbályokat ne mondjuk  meg előre, a gyermekkel vonas-

suk lc."  . 

2./  Fontos a tanitásban ,e .didaktikai formák betartása 

"könnyebbről baLadjunk a nehezebb felé, a pontosságot, 

tisztaságot követeljük meg". 	 . 

3./ A száratantanitáeban érvényesülni kell az elmélet 

és gyakorlat egységének. 	 . . 
40/ "A szemléltetésnek minden rokon keresztül kell 

történnie, miért  is ;;i;nevezctt számokkal való müveletek 

megelőzik a nevezetien wzásaokkel való miivetetet." 

5. /`cA legtágasabb tér nyilik mégis az értelem számára 

... a számtantani tá-sban." /124/ 

A sz&mtantanitás gyakorlati tevékenysége, abogyan Mát-

rai ezt látta, na is be'.ytálláók, még s komplex matematika 
tanítás <ban is. Az ő tenitástnyomán nagyot Lépett előre 
Csurgó, mert Mátrai mint igazgató, nemcsak elméleti úton 
vallotta ezen fontos és jelentős számtantanitási tételeket, 

hanem mint szakvezető tan-t, a hallgatók gyakorlati ten itá-
sait is irényitotta. 

Igen kiváló szaktekintély volt a képzőben Adorján . 

Miklós gSakorlóiskoloi tauitó. A róla nyert információk . 

fontosak, mert ő pedagógiai—didaktikai tudását teljesen a 

hallgatók szoLga]atábe á]litotte. Igy kettős tevékenysé-

get foLytatt k, részben 	 szakon, részben 
a gyakorist oldalán. Ardekes megemlÁteni,bogy Bárány Ignácz 
főleg ez olvasás, a nyeivtanitss menetén dolgozott, mig 
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Mátrai a számtantanításban ért e1 nagyobb eredményt - mely 

végül is összekapcsolható azzal a ténnyel, bogy mennyire 

érezték az alapképzést biztositó tárgyak jelentőségét, e 

ebhez kapcsolódik Adorján Miklós tevékenysége, amit a föld-

rajztanitásban produkált. 

Adorján Miklóst 19?7. aug. 24-én belyezték Csurgóra. 
1879: "a Somogy megyei Tenitó Egylet főjegyzője - majd 

elnöke. 1891-ben az Országos Közoktatási Tanács külső birá-

ló tagja. /125/ 
A Képiskolai Szemle főszerkesztőjeként nagy pdagógiai iro- 

dalmi tevékenységet fejtett  ki. Sokat foglalkozott e gyen-

geelmélyüség kérdéskörével, az ilyen tipusu gyermekek tani- 

tásával. 
Legjelentősebb földrajztanitásí tevékenysége "Szülőföld 

isme.... o. tankönyve 1884-ben jelent meg.Nagy enizsán, 

Fisobe l Fülöp nyomdájában. A könyv a népiskolák III. osztály a 
számára íródott. Miért éppen a III. osztály számára? Az 
iró a III. éves népiskolai szintet alkalmasnak látta a föld-
rajzi ismeretek befogadására, s igy korán e tár keretében 
alkalom nyilott a haza, a szülőföld, a Falu , a város, a 
község mint földrajzi fogalmak bevezetésére, e rajtuk ke-

resztül az érzelmi adaptációk biztosítása. A dualizmus mint 
politikai egység szinte determinálta az irót a bazeszeretet 
nemes  érzelmének elmélyitésére. 

A könyv részegységei 

I. rész - a látókörre vonatkozó ismeretek 

II. rész -Szülőföld 
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III. rész - a Lakóbely környéke 

IV. rész - a település környéke 

V. rész - a j árás fogalma - járási székbely - annak tör-

téneti kialakitása 

VI. rész - Megye - természetesen Somogy megyével 

Bemutatja a megye begyeit, sikságdt, domborzatát, folyóit, 

tavait - Népességi beiyzet - 

A könyv jelentősége: 

1/ Tankönyvnek szánta, anely a fokozatosság betartása 

mellett kitűnő szerkezeti egységet képvisel. 

2./ Egységes ismeretanyagot adott a tanulók számára. 

3./ Alkalmazza a szemléltetés formáját rajzok ssegitségé 

ve L bozte közelebb az élethez - 

4./ Jó hatása az elmélet és gyakorlat egységét igazolja -
5./ Kirándulások, térképek, alkalmazása segitette az is-

meretek elrendezését, a fogalmak pontosságát. 

A könyv szerkezeti felépitése és metodikája a tenitá 

si eljírások alkalmazása segitséget nyújtott nevelőknek is 

az oktató-nevelő tevékenységük ellátásához. 

Petbes  János 

1885-1902-ig tanitott a képzőnél. Nyelv és történelem 

szakosként alkalmazták, de pedagógiával is foglalkozott. 

Szerkesztette az iskolai Szemlét Adorján Miklós 26 Bárány 

Gyulával. Aktiven mivelte a német nyelvet - fordit ásaival 

hozzájárult kollegái tani.tási sikerébez. 
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Igeis értékes pedagógiai műve — Cbristian Salzmán 

"Hangyakönyvecske vagy utaaitás a tanítók éssszerü nevelé-

sére." c. könyv fozditáaa volt.. Cbristiom a fil`ntropizmus 

megaLapitója, amely a 18. szd. kurópájának igen jelentós pe-

dagógiai irányzata volt. 

Petbes f orditása 1889—ben jelent meg Nagy—Kanizsán, a lek-

tori munkát Bárány Gyula végezte el. 

Petbes törekvéseit mi sem bizonyítja Jobban, mint az, bogy 

éppen egy olyan irányzat népszertsitését vállalja a lordi— 

tás`On kersztül, amely egy új pedagógiai iránynak előfutára. 

Petbes elméleti munkássága nemcsak a pedagógiára kcr-

látozódott, banem olyan általános didaktikai, pszicbológiai 

tényezőkkel is foglalkozott, amelyek előre lenditenek a 
tanitóképzés szolgálatában. 

"Gyermekpszichológia a szülők, tanítók és tenitó! nö— 
vendékek számára" c. könyvet a fenti cél vezette megivásra 
1900—ban, amikor a  II. Országos Egyetemes Tanügyi kongreez-
ezus 5 tagú bizottságot nevezett ki a gyermekpszichológia 
tanulmányozására. /126/ A bizottság Létrehozásának céljai 

1./ az új gyermek-pazicbológia uj tudományos módszerei-
megismextetése 

2./ a tanitónövendékek ismerjék fel a gyermekpszicholó 

gia jelentőségét, ismerjék meg a gyermeket. 
3./ a jó bipoláris kapcsolat kia Lak itása indokolja, bogy 

a fiats ].  jelöltek a gyermekpazicbológián keresztül ismerjék 
meg a gyermeket. 

4./ a tudomány jellege folyt án a tanulók előtt elméleti 
jeLLege van, s a cél, bogy gyakorlati tudomány legyen a 



— 131 - 

tanítóképzős hallgatók számára." 

A gyermekpszichológia vizsgálatok két csoportra 

bonthatók - l./ pbysiologiai - 2./ összebasomiitó gyer-

mekpszicbológifire. 

A fiziológiai irány feladata ez emberi test és Lélek fej-

lődésének vizsgálata. A régi Klasszikus Atbéni kalokagátbia 

modern megvaLósitáaa 	szellemi muzsai neve lés 

testi gimnaszilkai nevelés - 
A test fejlődése determinálja a 'Lélek harmonikus egységét. 

Az összebasonlitó gyermekpszichológia kutatásának 

feladata, bogy a gyermek a fejlődés mely foki érte el 

akkorra, mire  az iskolába kerül, milyenek az érzelmi, ér-

teleti és akarati megnyilvánulásai. Ezek a mai értelemben 

vett iskoleérettségi vizsgálatok,  melyek alapján megálle-

pitbat6, bogy az adott korra vonatkozóan milyenek a gyermek 

értelmi, érzelmi, cselekvési megnyilatkozásai, milyenek a 

lelki sajátosságai, érdeklődés, jellem stb. 

Könyvének elkészitésébez előtanulmányként kutatta 
Preyer vizsgálatait, Darvin m&vét. Egy gyermek életének 
vázlata Stemley Hatt laboratóriumi kisérleteit, Binet in-

telligencia teszt sorozatát. Miután tanulmányozta az előbb 
emlitett műveket, ál litotta össze kér dáves módszerét, mely 
kérdések a gyermek értelmi, érzelmi, akarati életritmusát 
szabályozzák. 

1./ Mikar kezdett járni a gyermek? 

2./ Mikor kezdett beszélni 

3./ Volt-e nagyobb betegsége? Nem maradt e bátra va-
lami nyom? 
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4./ Nem volt-e válogatós az ételben? 

5./ Volt-e már mks közösségben? Hol? 
6./ Ki foglalkozott a gyermekkel a családban a legtöbbet? 

7./ Szeret-e kérdezősködni 
8.1 összefér-e testvérével, játszótársaival? 

q./ Nem szokott-e nagyon mérges lenni? 

10./ Megmondja-e mindig az i;a zat? 

11./ Enzedelmeskedik-e az első szóra? 

12./ Szeret-e magánosan játszani,foglalkozni? 

13./ Hosszabban foglalkozik-e valamivel vagy mindunta-

lan másboz akaz kapni? 

14./ Ha valamit megigértek neki, tud-e Wrelmosen várni 

mig megkapja? 
15./ Mikor másokkal játszik, nem mindig ő akar-e »aran-

cs oli.ni? 

Ezen kérdésosoportok megfelelői részben a mai anamnézisek, 
amelyek feladata a gyermek személyiségstrukturájának megis-
merése. Vázolja továbbá azt a tényt, bogy az örökletes tu-
lajdonságoknak milyen nagy jelentőségük van a gyermek szemé-
lyiségének alakulásában. A gyermek megismerésében, fejlődésé-
ben  az öröklésnek igen nagy jelentőségét hangsúlyozza Pethes. 
Az idegrendszeri befolyásnak óriási a meghatározó jellege a 
gyermek lelki egységére. Ezért fontos ez oktatásban az ideg-

rendszeri állapot figyelembevétele. Ezért mind a szülő, mind 
az iskola óvakodjék a túlterheléstől, a túlterhelés ugyanis 
agressziv, vagy retardált tipuskategóriskat alak►itbat ki. 

Könyvének egy nagy része magába foglalja a gyermek ér-
zékszervi fejlődését, esetleg rendellenességét. Az érzék- 
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azelvek bieztasága fontos, mert az ismeretek megszerzésében 

döntő jelentőségük van. Kamutat sz érzékszervi fogyatékosság- 

re is i  és tanácsokat ad s tanitónak, az óvodának, miként ve-

zetheti a fejlődés irányát. 

Jelentősége könyvének e következő: 
e/ Történeti fejlődésében mutatja be a gyermeklélektant, 

a annak eddigi kutatásait 
b/ Tanulmányozza széles látókörben ez európai gyermek-

lélektani kutatások módszerét, feltárja, e igy segwségetr'; : 

ad a további fe jládésbez. 
c/ Legnagyobb jelentősége a ',en .tóképzős hallgatók számá-

ra volt felmérhető itt segitsé et kaptak az elmóreti pszicho-

lógiai kérdések gyakorlati megvalósításához. 

d/ mintegy előfutóra volt Nagy László fejlődés-pszicholó-

giai  törekvéseinek. 

Előtte 1868-ban jelent meg Nagy Marton: A gyermek foko-

zatos fejlődése és Donnex Lajos: A gyermek értelmi fejlődése 

E. könyv 1898-ban. /127/ 

Az cakt.::tisi és nevelési célt biztositó lélektani kuta-
tósok mellett irodalmi tevékenységet is fejtett ki: 

Peiz z. Kezin zy L'exenc mint pedagógus Bp. 1890. 
s Arany Kalászok Eötvös József műveiből Bp.1899+ 

" 	Ide lanebton Pülöp élete /neve lés történet/ 
Bp. 1897. Luther Társaság. 

Irodalmi munkásságát elemezve fontos tevékenysége volt a ve-

zérkönyvek szerkesztése. A gyermek gondolkodásának fejlesz-

tése érdekében szerkesztette: Vezérkönyv a a zámtantanitához 
tanítók és tanitónövendékek száméra 1901. e VKM, 1901/2218 sz. 
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rendelatével a tanító és tgnitónőLét,zők szzm{,xa segód- 

könyvként engedélyezte. /128/ 

A ezámtentenitás fontos követelmény, mert fejleszti 

erkölcsi iz1éfsüket, fejleszti cz értelmet, az érzelmet, aka-

ratot, figyelmet, emlékezetet és a gondolkodá7t. Lzt előee-

giti e számtant€n .tás szemléltető eszközrendszerének kiépi-

tése. A szemléltetésnél m következő fokozatokat á7.1apitje 

meg: táxg;} szemlélet, való szemlélet, belső szer .é .ct, szám 

szemlélet. A módszeres kiépitásben 3 fő szakaszt különböztet 

meg. 

I. a/ Az előkúszités, melyen ű ez ana liziet ésti ,. 

b/ az 6j ismeretek nyujtass, e szintézis. 

II. e/ Osszekaposolás, ez aae,zociáció szakasza, 

b/ összefoglalás, szisztéma szakasza. 

III. A lkzlmaz s e mctodus szakasza. / 129/ 

A módszeres feldolgozist a gyakorlati rész ' feldolgozása kö-

veti, hol részletesen felsorolja a tananyagot osztályonként 

és a következőkre hívja fel e figyelmets 

1./ A normálisan fejlődött gyerek az iskolába kcrüláskcr 
10-ig már számol, sőt tovább is. 

2.1 Ismeri a sok kevés, több kevesebb fugelw.t, a szá-
mokról is fogalma van. 

3./ Ismer bizonyon mondókáwt pl.: "rgy,kettő, három, négy 
tarka melee hová még ." 

4./ A ballápi érzet mcl? ett mozgEsi érzeti is halt tkezzen 
a tanulóban. /13°/ 

Ezen gyakorlati számtantanítási résztevékenység hason-

ló módon található Comenius pedagógiájában. Ő ugyanis azt a 
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Cólt bízta ki maga elé, bogy  iskolarendszerének elsó sze-► 

kaszában más olyan ismereteket sa jstittat el a gyerekkel, 

ami szükségfia az iskolában lépés idején a 6 éves életsza-

kasznak. Részletesen leiije a szülőknek, bogy Isire oktaa-- 

ebk az if juságot születésétől kezdve, és mit tudjon, mire 

hatéves lesz. -- Majd igy f olytat ja s "Ami  pedig az egyes tu-

dáságakat illeti, azok bárom részre oszlanak: mert a világi 

életben megtanulnak némely dolgokat megismerni, másokat 

megcselekedni, másokról ismét beszélni, vagy helyesebben: 

megtanulnak minden hasznosat és jót megismerni, megtenni 

és arról beszélni." /131/ 

Petbes is érezte, látta, bogy az iskolába lépéskor már 

bizonyos számtan és mértan fogalmakkal kell rendelkeznie a 

kisgyereknek. Ez a tanító tevékenységét is megkönnyiti, 
továbbá az I. osztályos tantervi anyag átadása is  a  pedegó-- 
gus részéről könnyebb lesz, Behatóan tanulmányozta kora neve— 
léspolitikusainak műveit, igy nagy hatással volt munkájára 

Diesterweg pedagógiai rendszere. Jelentősége: 
1./ könyveivel segiti a magyar tani.tóképzést 

2./ vezérkényeivel a már gyakorló pedagógusoknak igye- 

kézett segitséget nyújtani 
3./ módszertanának kiépitése hozzájárult az aktív azám- 

tantanitáson keresztül a gondolkodás, az értelem 
fejlesztésébez. 
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ge mindig volt s az utolsó évben még szaporodott is, de  

fájdalom, fizetője kevés akadt." /133/  

Végül is 16 évi folyamatos munka után megszűnt az  

Iskolai Szemle. Megszűnésének oka teljesen csak anyagi se-

gitség hiányára vezethető vissza, Jelentősége lentősége pedagógiai  

szempontból nagyon magas szintre tehető. A Somogyi nevelők  

betekintést kaphattak  országos pedagógiai törekvésekről, a  

legújabb oktatispoliiikai eljárásokról, a tanulók belyzeté  

ről, megbecsüléséről, az ország statisztikai állapotáról  

stb.  

Egyetlen statisztikai felmérés az Iskolai Szemléből:  

"Jelentés Somogyvármegye népoktatásügyének 1884/5 tanévi  

állapotéról készült összefoglaló. A legmélyebb elemzést  

ebből ez évből tudjuk meg Somogy helyzetét illetően.  

52 556 tanköteles gyerek é3. Somogyban - a lakosság  

17 %-a. Iskolába 6790 tanköteles gyerek nem járt.  

A tanitá.e nyelve: 391 iskolában magyar  

	

~3 	"  

	

6 	"  

folyt a tanitás.  

410 iskolában '309 tanító tanitott  

341 iskola egytanítós  

	

52 	te két tanitós  

	

9 	" három tanitós  

	

5 	" négy tanitós  

	

1 	" őt tanitós  

2 " bat tanítós  

410 iskola összesen  

magyar-német  

borvélt anyanyelven  
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4 tanítást 509 tanteremben végezték. 

1885-ben uj iskolák létesültek: Kapo®u jlak, Homokszentgyör gy, 

Nemesvid, Pelsásegesd, Kiit övbegy. 

Megállapításom, Somogy megyében minden 7. gyermek nem tett 

eleget a tankötelezettségi törvénynek, továbbá egy-egy ta-

nitóra 90 tanuló esett. /134/  

"Az 1887. évi Iskolai Szemlében jelent meg Bárány 

Gyula tanulmánya: Törbkvilág Somogy megyében c. tanulmánya. 

Ezzel a cikkel együtt nyilvánosságot Lit ez Ung megyei Tani-
tó Egylet felbiváse, melyhez az Iskolai Szemle szerkesztő-
sége csatlakozott.  Az Ung megyei Általános Néptanitó Egye-

sület 1886.'1'. 21-én moz ,almat indított a néptanítók bely. 

zetének megviitoztatása céljából. A felbivás néhány Jelen-
tős pontja: 

1./ Mindenki komolyan akarjon e jelen helyzetben változ-

tatni  és ezt akaratával, tettekben Juttassa kifejezésre. 

2./ Tudni kell, bogy mit, miért kell tenni, bogy mi-

előbb munkáboz láthasson a tanitóa ég. 
3 + / gi kell mutatna, a tana:tóság népnevelői tevékenységét,  

amit 1886-ban xendesea,kiiliinböző okok miatt nem töltbet be. 
4./ Tudni kell, mit kaki a közeljövőben egységesen meg-

valósitani a tanitóságnak. 
5./ ISzek: 

a/ Fizetés és lakássa]. foglalkozik. Követeli, bogy 

a fizetés 400 frt legyen és a törzsfizetés megállapitáaá 
nil az életdzükségletek 10 éves szintje állapitta;:sék 

meg és minden 10 év után vegyék revizió alá. 

A tanitó az iskolaépületben Lakjon és a lakása 2 
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smoba,  konyha, pince, melléké ület 
b/ fizetését készpénzben az adóbivata ltbl kapja 

o/ fizetése 5 évenként emelkedjen a fizetésének 10 %- 

val 
d/ Ryugdijat az 1885. XI. törvénycikk alapján ne csak 

a tankroknak, szaktanítóknak hiztositsa az állam, hanem a 

tanítóknak is. 
e/ előléptetés: A néptanító lehessen: igazgató-tanító, 

polgári iskolai tanító, képezdei tanító, járási tanfelügye-

lő, megyei tanfelügyelő 
f/ a tanító részére készüljön el e szolgálati pragtika, 

amely a tanító jogait, kötelességeit a törvény által szaba- 

tosan körvonalazza." / 135/ 

A felbivéa a somogyi tanítók összefogását hirdette, 

sajnos bármennyire mozgalom jellegei tevékenységnek bizo-

nyult, a ts hitóság anyagi belyzetén nem változtatott. 

A fent említett elvi tételek már 1880-ban a Magyaror-

szági Általános Munkáspárt programjában is szerepeltek, 

aboi még a vallás magánüggyé nyilvánitása is szerepelt. 

Ugyancsak batározottan felmerülő probléma 1890-ben a Ma-

gyarországi azocialdemokrata Párt programjában is, ahol az 
alakuló kongresszuson a tanulók tankötelezettségének vég 

rebe jtása, a tanítók helyzetének javitása, valamint a val-

lás fakultativvá tétele szerepelt. A kon gresszus népokta-

tási programjának végrehajtása biztositotta volna az egész-

séges fejlődést. Az 1896-os II. Egyetemes Tanügyi gongresz- 

szuson ismét felmerülnek e kérdések, azonban L000 éves fenn-

állásunk öröme eltörpitette az oktatás legégetőbb kérdéseit. 



A századfordulón ilyen céllal indul el Gárdonyi Géza 

Ten .tóbarát c. lapja /1886-188 .8/ ama» hangos szavú kiál-

tója lett a néptanítók nyomomnak. "Hadat üzent, azoknak 
az egyházi és világi hatalmaknak, akiket felelősség terhelt a 

tanítók nehéz sorsáért. A Tanitóbarát célul tüzte ki a tani-

tóság érdekeinek védelmét és anyagi helyzetének javi.tását. "/136/  

Gárdonyi ezidőtájt tanitóskodott Somogyban, a nagyon jól is-

merte a tanítóság bel, zetét, s törekedett ennek megvitltozte-

táséa . 

Gárdonyi mellett Benedek Flek tanár szintén harcol a 

tanitóság nyomorának enyhitéséért. A Nemzeti Iskola c. fo-
lyóratban megalkuvás nélkül rámutatott a tanügyigazgatás 
visszáságéra, visszaéléseire s minden száma foglalkozott 
országosan a nevelők rossz életviszonyára. Ő is mint Gár- 
donyi Géza, küzdött a tanitóság igazi társadalmi megbeoeü- 
léséért. 

"A nevelésügy olyan szervezet, amelynek hatása attól 
függ, bogy ki rendelkezik vele. Hazánkban a nevelés a ki-
egyezés után nem a nép kezében volt tehát őt sajtot- 
te." /í37/ 



-141- 

Tini gzél,üR csurgói kisérl.ete_] 45 után  

A felszabadulás után létrejött első oktatáspolitikei 

törvényünk a 6650/1945-ös törvény, amelynek értelmében lét-

rejött az egységes, mindenkire kötelező 8 oszt. általános 

iskola. A Közoktatási Tanács kidolgozott egy tervezetet az 

egységes pedagógusképzés megvalósitása értelmében. Vita 

alakult ki a tanítóképzés újjászervezése körül is. Határozott 

állásfoglalás született a főiskolai képzés megvelósitása 

érdekében. A tanítóképzés ilyében problémát jelentett e 
nagy tanitóbiány, amiért is a régi 5 éves tanítóképzési for-
ma megszűnt és ez  1949. 43. az, rendelet bevezette a négy év 

folyamú tcnitóképzést 1 gyakorló évvel, továbbá elrendelte 
a pedagógiai gimnáziumok tanLtóképzőkké történt étszerve-

zését. 

A felszabadulás után ismét fellángolt a somogyi ta- 
nitóképzés problematikája. Az önbibájukon kivül képzésben 

nem részesült dolgozók, illetve a "paraszt dolgozók" részé-

re megjelent rendeletek nyomán - az ideiglenes nemzeti kor-

mány 11130/1946. M.i ,  sz. rendelete - a Belsősomogyi Refor-

mátus Egybázmegye kezdeményezésére mozgalom indult el e pe- 
rasztfiatetok részére felállJtendó tanitóképző-intézetre, 
Somogy megyében miután a  II. világbáború után óriási volt 
a pedagógus veszteség, mint személyi, mint tárgyi f eltéte-
lekben, értbető volt tehát a rendelet megjelenése után a 

hars e tanítóképző intézet felállítása érdekében. 
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztériummal ás a Magyar 
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Népi Müvelődéei Intézettel megkezdett tárgyalások végered-

ménye - Csurgóra esett a választára. A VKM választása Csur-

góra esett - telén éppen azért, mert Ceergó már rendelke-

zett 64 éves tanitóképző múlttal.` 1947. téli tanévre tervez-

ték a képző megnyitását anyaiskolául a bajai tanítóképzőt 

jelölték ki. 1948. jav. 25-én megindult a képzés, de előzőleg 

sikeres felvételi vizsgát tettek a jelöltek. 

Az első évfolyam 36 tanulója tanulmányai megkezdése előtt 

f ö Ldmüvesként, napszá.4osként dolgozott. 
A tanfolyam vezetője a Csurgói Ref ormótus Kollégium 

igazgatója, Macskássy Attila; óraadói a belybeli gimnázium 

tanárai voltak. 

"Az első évet fél év alatt, az előirt órakeret sürité-

sével végezték el. A közismereti és készség tárgyak mellett 
50 órában neveléstant, tanítástant ég módszertant, 25 órában 

lél ktant és gyermektanulmányozást is bailgattak a jelöl-
tek.* 1381  A felügyelői látogatások, a korabeli jegyzőkönyvek 
szerint itt nagyon értékes oktató- nevelő munka folyt. A 
tanulók igyekeztek pótolni előképzettségük hiányosságait. 
Elhelyezésükről, ellátásukról s kollégium vézetősége gondos-
kodott, belyébe a jelöltek kerti munkát végeztek. 
Az I. évfolyam ballgatői közül 30 jelölt sikeres vizsgát tett 

az I:, évfolyam tárgyaiból és 1948. szeptember 1-én megkezd-
hették a tanitóképző II. évfolyamát. Ikkor azonban nagyon 
sürgősen felmerült az új taaitókópzée reformtervezete, s igy 
új I. osztály megnyitását a VKM nem engedélyezte. Az új vi-
lágrendszer újtipueu tenitókat akart képezni s ezért nem egy 

alkalommal történt változás az óratervekben is, ami nem egy 
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esetben kavart idézett elő a képzés rend jében. A sok reform 

során tétre jött változás /a IV. osztály /a Vat 1288/44/ 

1949. sz. rendelete alapján a jelöltek memorandummal for- 

dultak a VKM-bez ekként= "Népi demokráciánk Lebetővé tette, 

bogy érett fejjel tenulbassunk és foglaljuk el országunkban 

e dolgozót megillető helyeket." Mi nevelők szeretnénk lenni." 
/139/ 

A VKM úgy határozott, bogy olyan utasitá®t adott ki, 

mely szerint s csurgói tanitöké;ző növendékei ez V. év vé-

gén képesitő vizagát tebetnek," /140/ 1930. júniusában 

24 fő tett sikeres képesitő vizsgálatot, Közben e Megyei Ok-

tatási Osztály felbivást adott ki '  mely alapján "20 fő kér-

te a gyakorló évre való kibelyezést." /141/  

Közben elővetiti árnyékát az új IV. évtolya®ú tanítóképző 

intézet feláliitáaa Kaposváron, aminek eredményeképpen az 

intézetet felszámolták és iratanyagát a Kaposvári tanitó- 

képző intézetbe tették át. ` 

A tanitóképzés küszöbön á lló reformja miatt Csurgón nagyobb 

átszervezés nem történt, mert az Elnöki Tanára 1950. 43.áz. 

rendeletével szabályozta a tanitöképzést. . 
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ARaaosaári Tan3.t~képzó  Inté~  

1950-1960.  

Az 1828.-ban Pyrker László által alepitott hivatalos  

2 éves tanitóképzá bosszú utat tett meg a magyar társadalom  

felépitményrendszerében. 1868. 38-as törvényben Eötvös a 3  

éves tanítóképzést rendeste el. 1881. IV. törvénycikkben a  

társadalmai igény kiváinte a tanitóképzés IV  éves képzési szint-

jét.  

A VII, Egyetemes Tenitógyülés adott először bangot a  

magyar tanítóság kivánságának, mely .  szezint a tanítóképezdei  

képzés 2 éves legyen és érettségire épüljön.  

A Tanitóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete is a fel-

sőfokú tanítóképzésért szállt sikra. A magyar tanítóság eme  

kiv ánságának adtak bangot a Tanácsköztársaság tanitóképzők  

átszervezésére tett intézkedései.  

A Tanácsköztársaság bukása után 1923-ban döntöttek a 
 

tanitóképző középfokú szinten történő továbbszervezésében, 
 

de s képzési időt 5 évre emelték.  

A tanítóság továbbra is küzdött a felsőfokú képzési szintért. 
 

"A tanítónak általánosan müveitnek é® magasfokú  szakmai kép-

zettséggel rendelkezőnek keli. lenni - a nagyobb társadalmi  

megbecsülés is indokolja." f 142/  

1938-as XIII XIV.. te. intézkedik elsőként, mely elrendel-

te a négy Uceumra épitett kétéves akadémiai képzést. A tan-  

tervi viták során kiderült, bogy ez végeredményben egy 6 éves 
 

képző lett volna az 5 éves képző helyett.  
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]fiz a 6 éves képzési idő azonban a II. Világháború kitörése 

sorén nem valósult meg. 

1945.után már a 6650/1945-ös törvény szerkesztésekor is fel--

merült a tanitóképzés ügye., Sajnos ez  a rendelkez rs nem va-

lósultatott meg, pontosan a társadalmi, gazdasági alaprend-

szerünk olyan alacsony szánvonalon állt iombadőlt ország - 

igy kénytelen volt a Közoktatási Tanács helybenbawrui a ré- 

gi 5 éves képzési formát. 

A 8 osztályos ált. iskola országos bevezetése, k6pí- 

tése nagy áldozatot kivint a kormányzattól. Ujebb és újabb 

iskolákat kellett épiteni, a szakos felső tagozatos hiányt 

pótolni kellett,igy a nagyobbsikú tanitóképzée t elvetették. 

1950.. 43. sz. törvény megjelenésével bevezették a 4 évfolya-

mú ás egy gyakorlóéves képzési formát. 

"A második világháború után Somogy megyében talán még 

nehezebb volt a helyzet a közoktatás terén, mint az am szág 

más megyéjében. Az iskolák egy része romokban, . más része 

üresen, megrongált állapotban,, felszerelés nélkül. Szol 

a tárgyi feltételek meglettek volna, hiányzott a pedogatt-, 
gus "  /143/  

1933. junivaától, :1950. szept. 1-ig szünetelt a tani-

tóképzés Somogyban. 17 év óriási problémát jelentett a ta-

nitóeág utánpótlásában. Somo gy  hivatástudatot érző polgári 

iskolát végző fiatalok előtt általában két képző állt ren- 

delkezésre, a Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet, valamint a 

XII. PeryOszkár utcai tanitóképző intézet Budán. A fent 

jelzett időben a tanitóság, itt nyerte el képesitő okle-

velét: 



A pécsi tanitóképző intézetben minden jelölt kántori okle-

velet is szerzett, aF.elynek szerzése kötelező volt. A 40- 

es években mindkét tanitóképző eléggé telitett volt, a igy 

a szigorú felvételi vizsga alkalmas volt aerra, bogy valóban 

soak kitűnő tanulmányi eredményi egyének kerüljenek be. 

Pl. 1938, június 29-ón a budai tanitóképzőben 294 fő 

adta be felvételi kérelmét, ebb©l. 30 főt  vettek fel. 

Nagyon sokan voltak, kik a jelzett két tanitóképzőbe 

végeztek, úgy helyezkedtök, bogy részben vagy Budapesten 

maradtak, vagy esetleg környékén, vagy továbbtanultak az 

Állami Polgári Iskolai Tanárké,ző Főiskolán, vagy jeles ok-

levéli": esetén felvételt nyerbettek a Negy László által. szer-

vezett Fővárosi Pedagógiai Szemináriumba. Ugyanis a jelzett 

ellenfosradslmi időszakban a nagy Budapesten tanító tanítók- 

nak kötelező volt a Pedagógiai Szeminárium /1 év/ elvégzése. 

E '0n3 4ő1 adódik, bogy a jelzett 17 év alatt Somogy-

nak problémái voltak a ta itók létszámában. Igy tehát az 

Eötvös féle törvényt megsz.vlelve - "minden megyének legyen 

tanitóképző je" /1444/, batároztak el a megye vezetői, bogy 

akként gondoskodnak a jövő megyei utónpótláaral, bogy tanító-

képzőt állitanak fel Kaposváron. "Többszöri sikertelen pró- 

bálkozás után /1909, 1919, 1920/ ekkor kapott tanítóképzőt 
Kaposvár." /145/ 

A kaposvári tanitóképző intézet első osztálya 46 fő-
vel a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumben kezdte  meg  te-
nulmányait az 1950/51-es tanévben. Az első évfolyamban még 

nem voltak pedagógiai tárgyak, nem volt bospitálás, igy s 

gyakorlati munka megvalósitásának ezintere s gyakorló iskola, 
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a következő tanévben indult el. A tenitóképző I. 6vfolyam  

tárgyéinak oktatásit a Táncsics M. Gimnázium tanári kara  

látta e1 agy z egbizott igez66t6 — Szabó Gyula —  ir .nyitá~-

sáva1. 

A tani.tóképző megalakulásatúl kezdve óriási problémák-

kal küzdött, , mert semmiféle trodició neon állt rendelkezésük-

re, tanitóképző intézeti tanári. ké ,eeitóse is kag é3 ozekem  

bernek volt, továbbá az iskola igazgatói nem voltak képzóa  

szakemberek, s ez e probléma végig nagy megtezhalwst jelen-

tett. Igy nivóban korántsem tudott feljutni arra a fokra,  

amit elvártak tőle.  

Kidolgozta az intézet vezetősége az ifjuság részéra a Házi—  

rerdete DIZ—Ifjúság szervezet vezetőségével együtt.  

Házirend  — a középfokú tenitóképző intézetben  

1. A  tanuló köteles reggel 8 óra előtt 5 perccel megjelenni  

az iskolában, 8 órai osangetóa e a padban helyét elfog-  

falni, a tanteremajtókat nyitva tartani, a sajtóbeszámo-

lót Xigyolmesan hallgatni, a sajtófüzetbe jegyezni /Eza-

bad Nép, tartja a tanár, Szabad Ifjuaág, tartják a nö-

vendékek./ Az elsó brát tartó tanár első csengetéskor  

megy be az osztályba, a sajtószemlét a növendékekkel  

együtt hallgatja meg.  

2. A tanítás kezdetét 8 óra 10 perckor csengetés jelzi.  

Az ezután jövő növendékek nevét, osztályát, a késév  
okát a  portán  feljegyzik, a 9 órai tispercig az igaz- 

gatónak átadják. A nem komoly indokkal késő növendékek 
 

nevét a 9 órai tizpercb?n az igazgató mikrofonon közli 
 

az if j us ággal. ' 
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3. A portaajtó 8 bra lU perctől a tenitás befe jezéeéig 
zárva van,.  Az intézetből távozni esakis az igazgató 
ivásbeli engedélyével lehet, ez engedélyt minden egyes 
esetben a portásnak át kell adni. 

4.. Az intézetben tartózkodni tanítás után csakis  az igaz-
gató engedélyével lebet, a szülő tudtával és beleegye-
zésével. Azonban az engedély cask este 6 óráig szól. 

5. Az  iskolából való távolmaradás igazolására csuk orvosi 
bizonyitványt fogadunk el. Egészen xendkivüli esetben 
tekintünk el ettől., amikor elfogadjuk a szülő személyes 
igazolását. 

6. A hiányzó növendék o- . a leckék megtanulása alól felmen-
tést nem nyer, kimentést a tanár nem fogad el, mivel 
a D15Z által szervezett beteglátogató brigád, illetve pár 
a leckét még aznap közli. 

7. Az intézet 	IT. éves növendékei naponkint névsor sze- 
rint hospitálnak a gyakorló általános iskolában, a boo- 
pitálás ideje alatt egész nap s gyakorló iskolában tar- 
tózkodnak. Utána kötelesek az  aznap végzett anyagot meg-
kérdezni, bogy a tanulásban fennakadás ne legyen. 

II , 

1. A tanitási óra megkerdésekor s belépő tanárt feláll.éasal 
üdvözlik s növendékek. Az óra végén a növendékek szintén 
felállnak, üdvözlik a tanárt, utána kivonulnak, a tanár 
utolsónak hagyja el a termet. 

2. A növendékek minden tizperoben a folyosón vagy az udve— 
ron tartózkodnak, kivéve a 11 órai bosszú szünetet, 
amelyet a DISZ felbasznál röpgyüléaek, oeztálygalések, . 
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agitációs munkák megbeszélésére, éppen ezért a növen-
dékek az osztályomban bentmaradnek .. A hates minden tiz- 
percben bentmarad. 

3 .. A folyosófelidgyeletet ellátó tanárok e . 8 órai első 
ceenget€skor kezdik meg a felügyeletet, váltás 11 óra- 
kor van. A felügyelet végeztével e tanár beuz$amol az 
igazgatónak a felügyelete alatt történtekről, 

4. Ha a növendékek az igazgatóval és am intézet tanáraival . 

és dolgozóival.találkoznak első alkalommal, köszönté-
slika "Jó papot,, jó reggelt," 	 . 

5. Hirdetést a 11 órai tizpercre 11 óra előtt 5 perccel 
csengetnek, ezt az .5 percet használjuk fel hirdetésre.. 
A növendékek, ha a .mikrofonon megszólal és már a folyo-
són tartózkodnának, megállnak és úgy .hallgatják végig 
a hirdetést. Ha a tantermekben vannak, az  ajtókat ki-
nyitják, 

6. A DJBZ hirdetéseit szintén a mikrofonon keresztül közli 
az ifjusággal, de előtte az igazgatóval megbeszéli, 
illetve a tanulmányi vezetővel. 

1. A tsnitási óra megkezdésekor, amint a tanár belépett 
az osztályterembe, a növendékek kötelesek ez órán hasz-
nált követ és füzetet becsukva a padon hagyni. 

2. Óra alatt a növendékek figyelnek, sugás, puskázás, 
belebeszélée szigorúan tilos. 4 felügyelő a tanár fel-
ezólitása után feláll a padban. 

3. A betenkin.ti osztályfőnöki órán az osztály titkár be-, 
számol az osztályfőnöknek az mztályban tdrténtekra. 
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4. Az osztály vezetősége az osztálytitkár„ az m ztál.y  
tanulmányi felelős kulturfelelőpe és az agitációs ,  tole-
16s. Ezeket az osztályközösség évelején választja. He ki-
fügke meriil fel ellenük, vagy  be tanulmányi eredményükben  
benyatlenak=  azonnal leváltják net és 	vá38aztást  
rendel el a 1DTsz.  

~. 

1. Az iskolát a növendékek sajátjukénak tekintik. Az osz-
tálytermek elosztása év elején történik, még az elmúlt  
év eredményei alapján a  Legjobb  osztályok kapják a Leg-
szebb tantermeket.  

2. A tantermek tisztaságéra, a dskoráoió.izlésességére  
az osztály dekorációs felelőse vigyáz.  

3. Amennyiben az osztály nem becsüli meg a tantermét, ak-  
kor a tantermét az intézet legosúnyább tantermével  

cseréli fel.  

4. Az intézet virágfelelős tanára év elején ez osztályok  
vizágozáaát a növendékekkel egyetértve, eegitségükkel  
elvégzi, havonta ellenőrzi a virágok gondozását.  

5. A növendékek gondozására van bizva az intézet éláserok-
ját alkotó növénlifk és állatok. Folyosóként van fele-
lős, aki munkájáról beszámol a biológiát oktató tanár-
nak.'  

i. A növendékek általában az igazgatót ez óraközi szüne-
tekben kereebeti.k fel problémáikkal. Hétfő és péntek 
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egész délután a növendékek rendelkezésére All  az 
igazgató. 

2. A tanulmányi Vezető kedden egész délután és napközben 
bármelyik tizpezeben foglalkozik a növendékekkel. 

3. Az osztályfőnökökkel a növendékek minden tiz .percben 
és tenitáe után beszélhetnek. ' 

4. Az  osztáslyukban tanl.tó szaktanárokkal a tizenegy órai 
bosszía tizperoben beszélhetik meg problémáikat: 

vi. 

1. A tanári testületen kivül az iskola DISZ szervezete fog- 
lalkozik a tanulók tanulmányi és fegyelmi ügyeivel. 

2. A  DISZ havonta . egyszer` taggyülést . tart, ab o3. beszámol 
a vezetőség a végzett munkáról és az új feladatokat 

3. Minden osztály mint alapszerv müködik a DMZ szervezetén 
belül, utasitásokat közvetlenül a DISZ isko lai  vezetősé-
gétől kep. 

4. A taggyülésre : az igazgatót  és az egész tanári testüle-
tet meghiv j A.' 

5. Vezetőségi gyiésekre az igazgatót és e tanulmányi ve-
zetőt hivják meg. 

6. Osztálygyüléeekre ez osztályfőnököt, szükség.szerint az 
igazgatót és a tanulmányi vezetőt bivják meg. ' 
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1951. szept. 1-én e tanitóképző intézet kivált a 

Táncsics Mibály Gimnázium keretéből és önálló testülettel 

önálló nevelőintézmény lett. 

1951. őszén; I. fiú 	49 

I. le Any 	48 

II. koedukált osztály 49 

Összesen. l46 tő. 

A testület összlétszáma: szabó Gyula igazgató 

Honfi A Ladái magyar-tört.- ped. 

Bodosi Mibályné - testnevelés 

Papp Margit - matematika-fizika 

Cselők László kémia-biológia 

Ugyancsak 1951. őszén alakult a gyakorló iskola. A gyekor- 

ló iskola összetétele 1-4. osztály s 

Vezető: Harsányi Józaefné II.o. 

Beosztott: Nyakas Józaefné I.o. 

László Leventéné 111.0,. 

Harsányi József IV. o. 

A  gyakorló  iskolai nevelők kiválogatását részben az intézet 

igazgatója,  részben a pedagógia tanára látogatások során 

mérték, vizsgálták erre való al kalmesságukat. 

Harsányi József és felesége a Dombóvári Miasszonyunk 

tanitóképző intézet gyakorló iskolájának nevelőiként tevé-

kenykedtek, s a  képző megszünése után kerültek a kaposvári 

képző intézetbez. A tyakorlő iskola 1 éves állomáshelye a 

kaposvári Tótb Lajos  utcai Alt. iskola volt, s csak 1952. 
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szeptember 1-én költözött a tanitóképző intézet kötelé-

kébe. 

A problémákat nagyon jól érzékelteti az 1951. aug. 

27-én tartott alakuló érteket jegyzőkönyve. 

"Az épület sem beosztásánál, sem felszerelésénél fogva nem 

alkalmas a tanitó és óvónőképző céljára." /146/ 

A tanitóképzési probléma meg sem oldódott, amikor is 

a tenitóképzés igazgatása alatt óvónőképzőt is szervezni 

kellett - újabb problémákkal - amelyek 1954. nov. 15.-ig 

nagy munkát jelentettek az igazgatóságnak. Az előbb jelzett 

időben vált szét a tanitóképző és óvónőképző - s egymástól 

független módon végezték munkájukat. 

Ilyen nebézeégek közepette történt 1952 januárjában 

az  igazgató változás. Az igazgató középiskolai. tanárnak 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen nyerte el dip-

lomáját -t mint ilyen, a tanitóképzés ::szervezésétez, a 

gyakorlati tanitásokboz egyáltalán nem értett. A nagy 

problémák enybitése érdekében Rozsondai Zoltán, majd Dar- 

vas Vilmos minisztériumi osztályvezetők több alkalommal 

jöttek Le ellenőrzésre, . segitségadással próbálták magasabb 

szintre emelni a képzést. 

A gyakorlati képzés 1952--ben megkezdődött, iészben 

bospitá]A.aok, részben gyakorlati tanítások beinditásával. 

Ez a gyakorló iskolára igen negy feladatot rótt. i bbez já-

rult még, bogy az állandóan fejlődő neveléslélektani, di-

daktikai, metbodikai eljArások most voltak kialakulóban, 

igy a gyakorló iskolára az a feladat hárult, bogy bemutató 
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tanítások szervezésével segitse a városi, sőt megyei slob 

tagozatos munkát. A megyei alsó tagozatos nevelő nyilatko- 

zeta: "Nagyon örülök a gyakorlóiskola beinditásának, óri- 

á91 segitséget jelent nekem, s a város nevelőinek. Célsze-

r-ünek Látnám, bogy főleg azon tantárgyakból tartanak bemu-

tató érákat, eme Lyek újszerüségükke l nehézséget jelente-

nek a nevelőknek. Ne csak az I. osztályt.terbeljük le, 

hanem bizonyos didaktikai fokozatosság beinditásával emel-

jük a város tani óinak pedagógiai tudásigényét. 

1953 szeptemberében a beinduláskor ismét akadt prob-

léma, ami a megye i  tanácsok felé jelentett feladatot. 

5 tanítóképzős osztály 

4 gyakorló iskolai osztály 

2 óvónőképzős osztály már nem fért el az anyaépület-

ben, ezért a tanítóképző 4 osztályát az Ady Endre utcá- . . 

ban a jelenlegi Kapoe Szálló helyén lévő szakérettségis 

kollégiumban helyezték el. Ez igen nagy munkát jelentett 

a 2 ott tanitó nevelőnek. Óraközi szünetekben hozták a 

szemléltető eszközöket, esőben, böban, innét járték a gya-

korló iskolába hospitálni, tanítani. Az előkészitési Órák, 
a biráleti órák, a sok ütközés, óracserék nehéz munka volt. 

"E nehéz helyzetből mégis származott valami jó. A 

türbetetlen állapot végleg megérlelte az illetékesekben 

egy új épület felállitásánek szükséességét. 

Sok buza-vona után végül is megtört a jég. A tanács 
a minisztériummal karöltve elkészitette az új tanítóképző 

intézet tervét, az arra kijelölt helyen. A hely egy magán-
kertészet /Rees László/ a Bajcsy-Zsilinszky u. 10. szám 

tt /147/ 

,t /148/ 
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alatt, amely nagyágánál fogva alkalmas volt a tervezett 

étitmény létrehozására. A képző épitése 1953-ban Dogindult. 

Aránylag nagyobb munkakapacitással indult el a munka, s 2 

év alatt végül is Létrejött az új tanítóképző épülete, a 

1955 tavaszán történt az átadása. 

Az 1955/56-os  iskolaévet már az új épületben inda- 

tottuk el a gyakorló iskolával együtt. A  gyakorló osztály 

csoportja emelkedett, mert a párhuzamos tanitóképzős osz-

tályok gyakorlati kiképzése, a hospitálások ezt szükséges-

sé tették. 

A kaposvári tanitöképzőben végzett ballgatók tekintélyes 

része Somogy falvaiban helyezkedett el. Köztudott, bogy  So- 
mogyban nagyon sok apró kicsi település volt, ahol alsó-

felső osztályokat e jelzett időben egyetlen pedagógus ve-
zetett. Megindul ugyan a körzetesités, de a falusi kisis-

kolák szerepe tovább nőtt. Ezt megoldandó szükséges volt 

a gyakorló iskolában beinditeni az összevont osztály-fog-

lalkozásokat, bogy a fiatal jelöltek e tanitás i gyakorlata-
ikat ezen osztálytípusokban végezzék. Nagyon közkedvelt 
és népszeri volt a Melnyikov-módszer szerinti tani.tás, 
amelynek igen nagy pedagógiai értéke, pontosan a gyakor-
lati képzés szempontjából óriási jelentőaégü. 

Ezen összevont osztályokkal kapcsolatban viszont 
igen nagy előitéletekkel éltek e kaposvári szülők, a igy 
ezekbe az összevont osztályokba való beiskolázás nagy prob-
léma volt.Az igazgatáság a legképzettebb nevelőket áhítot-

ta be e munkakörbe. A gyakorló iskola ebben az időben igen 

népszerei volt már Kaposváron, érthető a Legújabb methodikai 
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eljárások alapján történt az oktatás. Ebben az időben , ` 

még nem emelkedhetett e gyakorlóiskola arra a szintre, 

ahol jelenleg van, mert ebben a középfoku képzési szakban 

még külön kísérletek nem folytak. Kisérletre csak a felső-

fokúvá válás után kerülbetett sor, amikor e tantárgymeto-

d24k külön váltak, s igya szakmetodikusoknak volt ., lebe-

tóségük közös kísérletre. 

A gyakorlóiskola a földszinti részben helyezkedett el, 

mig a képző osztályok az emeleti részek birtokosai lettek. 

Az épület a létszámának megfelelő tágas, világos, modern 

épl.tmény volt, előadókkal, zongoragyakorlókkal stb. 

Ezt e tágas helyzetet annak is köszönhetjük, hogy a kapos-

vári tanítóképző intézet igazgatása alatt müködő óvónőkép- 
ző külön őfálló nevelőképző intézmény lett 3-3 párbuza-
mos osztályokkal, mintaóvodával. Az óvónőképző épülete 

a Beloiannisz u. 14. sz. épület lett, amely korábban a ta-

nitóképző intézet kollégiumaként müködött. 

A tágas légkört elősegitette, bogy e tanévtől kez-

dődően az Országos Tervbiitatal és az OM. csökkentették or-

szágosan a tanítóképző-intézetek számát, s a meglévő kép-

zőkben csak egy 25 fős osztály megnyitását engedélyezték. 

Igy a kaposvári tanítóképző 1955 szeptemberében egy osz-

tállyal indult. 

Országosan a képzők igazgatói véleményüknek adtak 

hangot azáltal, bogy a képzős osztályok számát ne csökkent-

sék, jelenleg azonban az emelésre nem került sor .. Ez ké-

sőbb - 3 év múlva - figyelmeztetett bennünket, amikor is 

az MM. érzékelte a hiányt s pótolni is igyekezett. 
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Az 1957-es tanévben változás következik be. Felmes-

rült, hogy a gyakorlóiskola keretébe felső tagozatos osz-

tályokat is állítsanak be. Ez meg is történt V VI. osztály-

lyal. Ezen elgondolása célja, bogy a tanitójelölt a gyakor-

lat egészét lássa. S ez csak ebben a formában lebetséges. 

Bx a jelöltek továbbra is csak sz alsó tagozatban tanítot-

tak, hospitálást is itt végeztek, igy ennek a formának 

nagyobb pedagógiai jelentőségét én nem láttam. Szaktanárok 

beállítása tárgyi felszerelések hiánya, s ebhez jA ult 

pedagógiai bizonytalanság a jövő halvány képe, sz intéz-
kedések bizonytalansága a mindmegannyi bej, probléma, ami 
nebezitette a pedagógiai munkát. 

Ez annál is nagyobb problémát jelentett, mert ebben 

sz esztendőben nagyon határozottan felmerült a felsőfokú 

tan.tóképzés ugye. A megye vezetői, a képzős testület tel-

jes egésze szükségét érezte az átszervezésnek. De. tisztá-

ban  voltak azzal is, bogy az érvényben lévő középfokú 

tanítóképzőben státusban lévő pedegógiúsoknek csak egy ré-

sze  kerülhet az új formájú. tanítóképzőbe. Ez bizonytalan-
ságot idézett elő. Ezt a bizonytalanságot növelte, bogy 
az 1957/58-as tanévben a 3 képzős obztály mellett llett 4 gimná-

ziumi osztályt, valamint 2 óvónőképzős osztályt is beél- 
litottak. 

A munka még nebezebb lett a minisztérium megjelent 
rendelete után. Kost érkezett meg ez a biánypótló intéz-

kedés, ami a somogyi tanitóbiányt próbálta megoldani. 

"Megállapitom, bogy az 1958/59. tanévi tanítószükség-. 

let h.lalégitéaére a folyó tanévben érettségiző tenitó je- 
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Löltek száma nem elegendő. A mutatkozó hiány g'ítlására  né- 

bánt' kijelölt tanítóképzőben- általános gimnáziumi érett-

ségizett jelentkezőkből párhuzamos negyedik osztályt kell  

nyitni. '' /149/  

Ezt Kaposváron is megvalósították, a beindult  a miniszté-
rium utasitása alapján a munka. Ez a minisztériumi elgon-

dolás korántsem volt helyes. Tz osztályok beinditása hiányol-  
ta a tanitöi bivatással járó érzelmi identifikációt, igy  

bármilyen erős, mély volt is az ott tanító nevelők munkája,  

a pedagógiai ismeretek elaajátitása, tudatositása továbbra  

is nyitott kérdés maradt. A növendékek, kik a 4 éves képzőt  

végezték, életkori sajátosságaik azonosak, mégis a képzős  

növendékek esetében  .a pedagógus személyiségjegyek kifejlesz-

tése igen mély  volt.` 
A középfokú tanítóképző kitézet utolsó értekezletét  

ebben a minőségben 1958. junius 30-án tartotta. Az értekez-

leten a minisztérium, a megyei Tanács Müv. Osztálya is részt  

vett. A Müvelődésügyi Minisztérium kiküldötte a következő-

ket mondottas  

"Az átalakuLás előrelépés. Ebhez teremtett alapot az eddig  

müködő tanítóképző, melynek munkája kimagaslóan jónak ér-

tékelbető. 10 éves fennállása alatt minden nebézaéget, szá-

mos átszervezést zökkenőmentesen tudott megoldani és közben  

eredményes, jó oktató-nevelő munkát végezve, közel 250 fő  

tanítót adott a megyének, akik jól megállják helyüket."/ 15o/  

Kétségtelenül megállapitható, bogy a kaposvári Taní-

tóképző Intézet oktatóinak munkája példamutató volt. Nagy 
 

nebézségek közepette, a tárgyi- személyi feltételek biányá- 



ban is megbirkózi:ek a nebózségekkel. Kiépitettek egy olyan 

ten.tókó,ző intézetet, amelyben olyan bagyomnyo1 alakul-

tak ki, cmciJek beolvadtak jogutódjába, a felsőfokú Ta-

nitóképző Intézetbe. Sikerült kristálytiszta materialista 

ideológia alapján  a  tantárgyi ismeretek tisztaságában a 

pedagógusi  személyiségjegyek& kialakitani, amely mögött 

marxista szellemü, bivatását szerető, nagy tenErgyi isme-

retekkel rendelkező egyének kerültek ki. S bogy a jelzett 

középfok ilyen munkát végzett, oroszlán része volt, bogy 

nem zavarták az 5 éves képző hagyományai, annak sovoniszta, 

idealista világnézete, formalista módszerei, elveult anyag-

ismeretei. Itt talán csak azt kell világosan látnunk, bogy 

e 14-16 éves gyermek felkéezülse e pályára, érzelmi azono-

sulása a pályával, sokkal nehezebb feladat volt az oktatók 

számára, s igy értbető, bogy e nevelők várták ez órettsé-

gire felépülő 3 éves felsőfokú tanítóképző intézet felállí- 
tását. 

Hazánkban 10--nél több tanítóképzőt szerveznek. 
Kaposvár is megkapta az intézet rangját, megszüntetvén a 

szomszéd megyékben — Dombóváron és Pécsett — a tenitókép— 

zést. Az első programok még magukon viselték az útkeresés 

nyomát, de e később készültek aéx teret biztositottak a 
természettudományi tárgyaknak, e korezer`uk  oktatásra, ne-
velésre felkészitő tantárgyak ellett. 
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katatmelaisat9_a_h§g219111  tannakag 
intézetben  

/1950/51-1958/594 

Osszlétszim munka- 	Nők 
paraszt 

Férfiak 

1950/51 46 36 24 22 

1951/52  106 100 62 . 84 

1952/53  200 164 67 133 

1953/54 302 218 154 148 

1954/55 236 172 142 94 

1955/56 3.92 132 100 92 
1956/57 135 72 79 56 

1957/58 2.00 30. 64 36 

1958/59 72 31, 54 18 

1429 955 746 683 

• 66,83 % 52,20 % 47,80 % 
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1950/51- és 1958/59. között 1429 fiatal tanító vég-

zett a középfokú tanitóképzőben. 

Ebből 955 fő munkás paraszt sz&mazású,az összlét-

szám 66,7 %-a. A mellékelt grafikon jól szemlélteti, 

bogy  az össziétszamboz viszonyitva a jelzett időben mi-

lyen magas volt a munkáslétszám aránya. Ez értbető, bogy 

az adott társadalmi viszonyok között még a fiúk nagy ré-

sze is szivesen jött a 

Az 1429 főből nő 746 fő - 52,20 %, 

férfi 	683 fő - 47,80 % mennyire magas 

fiú létszem ez az 1979--es statisztikai edatokboz viszo- 

nyitva. A szülők lisf og la láse t a középfokú képzőben 

fiú gyermekük nagyon öamar diplomát szexezhet, ugyankkor 

a f e? sőf okú képzés bevezetése más magasabb anyagi keg-

terhelést jelentett a szülőknek. Ugyanakkor a 69-es évek 

körül rar kialakulóban voltak azc agynevezett divatos 

szakmák, amelyek eredményeképpen a fiúk inkább mentek a 

jól kereső és magasabb társadalmi megbecsülést bizonyító 

pályák irányában 

tanitóképzőbe. 



középfoka tanitóképző létszám-alakulása 

1950/51 - 1958/59. között 

Piros = nők 
Fekete 2 férfiak 
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A felsőfokú tanitókéAzéa 

1959 - 1979. 

1956. után a szocialista országok segitségével na-

gyon gyorsan be lyre állt a rendArMagyarországon. Minden in-

tézmény megkezdhette miködését. Igy lehetségessé vált a 

szocialista társadalom épitése. A gyors ütemben fejlődő  
szocialista társadalom alaprendszere gyorsitott módon erő- 

södött, igy lehetőség nyilt arra, bogy a felépitmény itt 

nevezetesen a tanitóképző - átalakuljon más magasabb szinti 

képzési formára. 

Az 1956-os ellenforradalom leverése után a reform előkészi-

tésére létrehozott munkabizottság kidolgozta az óvónők és 

tanítók főiskolai képzésének tervezetét és a köznevelésben 

közzétette. A sajtóvita után az alapkérdésekben a követ- 

kező álláspont alakult ki. 

"a/ a tanitóképzés jelenlegi formája e korszerű köve-

telményeknek nem felel meg, a 4 éves képzés sem az általá- 
nos, sem a szakmiiveltséget megfelelő fokon nem biztosítja. 

b/ A felszabadulásunk óta létrejött mélyreható válto-

zások megteremtették a felsőfokú tanítóképzés megvalósu-

lásának feltételeit, 

0/ a népi demokratikus rendünk és a korszeru nevelés-

tudomány által a tanítóképzés elé állitott célok ós fela-

datok megvalósitása érettebb korú jelöltek magasabb szin-
vona'iú képzését igénylik. 

d/ Napjainkban egyre több muvelt államban térnek át 

a felsőfokú tanítóképzésre." /151/ 
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Ahogy a szocializmus építése előrebaladt, szüksé-

gessé valt köznevelésünk reformtervezetének kidolgozasa.  

Ennek szellemében született meg az 1958/26. sz. rendelet,  

a tanitóképző intézetek középfokú formajanak megszünteté-

se és az újtípusé képző beindit(isa. A felsőfokú tanitókép-

zés az új igényeknek megfelelően bocsátotta ki hallgatóit.  

Az itt  végzett tanitók 1962. szeptemberében kezdbették meg  

munkajukat az iskolakban. Mise az iltelanos iskolakban be-

vezetésre került az új tantexv, 1963 szeptemberében max  

két végzett évfolyem növendékei kezdbették meg munka j ukat.  

A törvényben foglalt alapelvek és követelmények ma—  

asabban képzett g 	p 	pedagógusok működését tették szükségessé.  

Az új tantervi követelmények te ljesitésére való felkészités  

2 ágon folyt. A gyakorló pedagógusokat szakmai tovabbképzé—  

leken készítették fel, a tanitójeiölteket pedig a tanitó-

képző intézetekben folyó oktatas f olyaman.  

Az  122.  évi  26. rsz. ~rtörvénser~ nü rendeletnek ~őis~ ar   

lai_képz sre vonatko  részei:  

1 § /1/ A tanítók képzésére a miive lődéaügyi miniszter fel-

ügyelete, és közvetlen ixanyitasa alatt z..lió, fel-

sőfokú intézményként működő tanitóképző intézete-

ket kell létesiteni.  

/2/ A tanitóképző intézetek keretében gyakorló altali-

nos iskola fenntartasaxól kell gondoskodni, az in-

tézetek hallgatói szamara pedig diákotthont kell 
 

létesiteni.  
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2 $ 	A_Tanitóképző intézetek feladata az általános isko- 

la 1-4. osztálya számára múve lt, bivatásukat értő 

és szerető, kommuniste világnézetü és erkölosii 

tanitók képzése. 

3 § /1/ Az intézetek és a keretükben müködő intézmények élén 

az intézeti igazgató All. A gyakorló általános isko- 

la munkáját, igazgatójának munkáját a Tanítóképző 

Intézetek igazgatói irányitják. 

/2/ Az intézeti igazgatókat . munkaközük ellátásában igaz-- 

gatóhe lyettes timogatje. 

/3/ A tanítóképző intézetek tantestületének tarjai az 

igazgató, igazgatóbelyettes, a tanárok, valamint a 
gyakorló általános iskola igazgatója és t€nitői. 

/4/ Az intézeti igazgatók, tantestületi tagok, valamint 
adminisztrativ és technikai dolgozók kínevezésének 

módját a mivelődésiigyi miniszter szabályozza. 

4 f /1/ A tanulmányi idő a tanítóképző intézetben 3 óv. 
/2/ A müvelődé ügyi miniszter az intézetekben eltérő 

tanulmányi idővel levelező oktatást is szervezeet. 
/3/ A felvételhez általános gimnáziumi érettségi, vagy 

ezzel egyenértékü képesítés és felvételi vizsga 

letétele szükséges, a felvételi korhatár 30 év, 
a  Levelező  oktatásban 40 óv. 

5 § /1/ A Tanítóképző Intézet tanulmányi rendjét, órater-
vét, vizsgarendjét, szervezeti, m tködéssi és fegyelmi 
szabályzatát a müvelódéstgyi miíiszter batározza meg. 
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/2/ Az intézetekben szükséges munkaköröket, bértétele-

ket, a dolgozók létszámát, az oktatók kötelező heti 

óraszámát, valamint a bellgatókat érintő juttatásek 

és téritések rendszerét a tanitóképzés sajátos 

feladatainak és az intézetek felsőfokú jellegének 

figyelembevételével a mLvelődésügyi miniszterrel 

65 a Pedagógus Szakszervezet elnökével egyetórtés— 
ben állepit j ák meg. 

6 § /1/ A Tan tóképző Intézet hallgatói a tanulmányi rend-
ben meghatározott tanulmányok elvégzése és sikeres 
államvizsga után ez  általános iskola 1-4. osztályai-

ban működésre jogositó, általános iskolai tanító ok-
levelet kapnak. 

/2/ A müvelődésügyi miniszter által kijelölt intézetek— 
ben a nemzetiségi nyelvis tanulmányok folytatása és 
ennek megfelelő államvizsga alapján hazai nemzeti-

ségi nyelvi általános iskolában müködésre jogositó 
oklevelet is lehet szerezni. 

7 § /1/ A jelen törvényegejú rendelet szerint szervezett 
intézetek első évfolyamai 1959• évi szeptember hó 
l.nap javai nyilnak meg. Az 1950. évi 43. számú 
tör-vényereju rendelet alapján müködő tanitókópző-

ket fokozatosan meg kell szüntetni, a céljaikra 

rendelt vagyontárgyak felbaeználásáról a m{ velődée-
ügyi miniszter xendelkezik. 
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/2/ A jelen törvényerejei rendelet kihirdetése napján 

Lép hatályba, végrebajtásáról a  miiveládésügyi mi- 

nisztex gondoskodik. 

A tanitóképzésről szóló, 1950. évi 43, számú tör- 

vényerejű rendelet az 1962. évi június hó 30, nap-

jával hatályit veszti. 

Ennyit a törvényege jú rendeletből, melynek keretében óriási 

müvelődéspolitikai vivmány Látott napvilágot. A történe-

lem folyamán közel 100 évig küzdöttek a müv e lődésp olitika 

baladó gondolkodói azéxt, bogy a tanitóképzés felsőfokú . 

szinten folyjon és érettségire épüljön. Ezzel e rendelettel 

elérték küzdelmük célját, és tovább fejlesztbették ezt. Utat 

nyitbattak a tanítóképzés főiskolai átszezvezésébez. De ad- 

dig majdnem két évtizedet kellett nekik végig küzdeni. Mert 

igaz, bogy 1959. szeptember elsején felsőfokú intézetekben 

kezdték meg tanulmányaikat a tanitójelöltek ., de még nem 

tekinthették Lezártnak a muvelődéspolitika baladó gondolko-

dói a tanítóság képzésének ügyét hazánkban. 
A tanitóképzés e reformjával egy évszázados szándék, és . 
képviselőinek öröksége valósult meg .. 

A magyar pedagógus társadalom évszázados álma valósi l  meg 
a felsőfokú képzési f ormában. A  ref ormkorben,1827-ben 
még a 2 éves bivata Los tanítóképzés beindítása előtt bang-
zik el Nyitna vármegye azon véleménye, amely a tanítókép-
zést felsőfokon,akedémiaia fokon gondolná megvalósitani. 

"Mivel  a tanitásnak minden jó vagy rossz előmenetele, 
foganatja, jobbadán a tanítók lebetőségétől és tudományos 
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ismereteitől függenek, az ebbéli tanítók és oktatók a ki-

rályi tudományos egyetemnél képeztessenek, és úgy tanítói 

bivat.sra alkalmasabvá tétetvón, az országban lévő nép-

iskolákban széjjel küldetessenek." /152/ 

1848-es Első Egyetemes Tanitógyulésen a képezdére vo-

natkozóan a következő elgondolásai vannak. 

Tavasi azt követeli a Tanoda és egyház v. múvéhen, bogy 

"a tanitóságra indulandó ifjúnak elsőbben a tanulmányok és 

tudományok folyamatát kell elvégeznie ... a képezdéknek 

meg kell változniok és szintén universitási ágakká vál-

niok." / 153/ 

Tavasi elképzeléses ''bárom rendbeli képezdéket tartunk szük-
ségesnek u.m. eleőrendii, közép képezdéket és nőképezdé- 

ket. Az elsőrendd képezde az ország fővárosában Budapesten 

organizálandó a felső elemi tanítók képzésére, mely 

a/ ágazatja legyen az egyetemi bölcseleti karnak,  a  
ugyan ez elemek igazgatása alá helyeztessék, 

b/ növendékei legalább pbilosopbiát végzett egyedek 
Legyenek stb." / 154/ 

A Magyar Tanácsköztársaság idején nagyon batározott 
formában felmerül a tanitóképzők akadémia rangra történő 

emelése. "A tanítóképző intézet főiskola, amelyben közép- 
iskolát végzett ifjak vehetők fel." / 155/ 

A Tanácsköztársaság idején végül is elbukott s terv, 

majd a III. Egyetemi Tanügyi Kongresszus hozott batár oza- 
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tot ez skedémisi képzésről melynek vitája az 1938. 

XIIIXIV. to. rendelet, amely megvaLósitására azonban 

nem került sor. 

Na  jd 1959-ben kerül csak sor Kaposváron is a felsőfokú 

tanítóképző bevezetésére. 

"Az új intézmény müködésébez és tanulmányi rendjé-

nek kialakitásához a minisztérium a hazai felsőoktatás 

bagyom§nyeit vette alapul, és a tanévképzési feladatokkal 

is ellátó egyetemek és főiskolák belső szervezettségébez 
basonló kereteket irt elő. Az  ifjússágra pedig kiterjesz-

tette a fűiskolai és egyetemi ball atőságra vonetkózó jog-
szabályokat, beleértve az ösztöndijak és a széleskörü szo-
ciális kedvezmények biztositását." /156/  

A Kaposvári megyei és Városi Tanács minden áldo-
zatra képes a felsőfok beinditásáboz. A Somogy menyei 
Tanács ülésének kivonata, mely szerint aVB. intézkedik a 
kormány felé. 
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1. melléklet 

Másolat.' 
Másolata. 

Kivonat  

a Somogy megyei Tanács 1957. március 26—i ülésén hozott 
határozatából. 

s/ 1957. III. 26./sz. határozat: 

i/ A megyei tanács egyetért vele, helyesnek tartja és 
Javasolja, bogy a megezünő óvónőképző és Tantóképzíí 
helyett megszervezendő pedagógiai tőiskola Kaposváron 
nyerjen elbelyezést. 

A vb. ennek megfelelően tegyen intézkedést a kormány 
felé. 

Kaposvár, 1957. október 

PH. 

László István s. k. 	Kivonat hite léül s 
vb.  elnök 	 Gazda Mária ak. 

A másolat hiteles: 

Budapest, 1958. október bó 15. 

irodavezető. 
/157/ 

A megyei Tanács VB. döntése alapján az ügy a Városi 

Tanács elé került, ahol is a Városi Tanos VB együttes 

határozata alapján ragaszkodik a tanitóképző akadémia 

Kaposváron való elbelyezésébez. 
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2. sz. melléklet  

Másolat.  

Kaposvárt Városi Tanács  Végreba jtóbizottaágától.  
Kaposvár, Koesutb tér 1.  

Kivonata Vé a;r ebe itóbizotteá 1957. VI.. ]2—i  
ülésének jegyzőkönyvébő .  

A Városi Tanács Végg_ rréba jtóbizotts ága  a  fenti ülésén meg-
tárgyalta a Tanitóképző megszünése folytán várható  ebe- 
tőségeket. Elbatározta, bogy kéri a létesitendő Tanítókép-  
ző Akadémia Kaposvárra való helyezését. Ugyancsak az ezt ' 

követő tanácsülés is foglalkozott az Akadémia kérdésével,  
és elbatározta, bogy medbizza a Vég_rebajtóbizottság Elnő-
két, bogy mindent kövessen el annak érdekében, bogy a lé-  
tesitendő Akadémia Kaposváron legyen elhelyezve. Ezt szük-
ségesnek látja a Vácos további fejlődése és kulturális 61e-  

tének fellenditése érdekében is.  
Megbizza a Végrebajtőbizottság Elnökét, be szükségesnek  

látja, úgy azt egy küldöttségen keresztül is kérje a M4,  
ve ]$délügyi Minisztériumtó  • 
Kaposvár, 1957 . 

október 11-én. 
Mikecz János e.k. 	PH.  
VB. e lnök.  

A másolat biteless  
Budapest, 1958. október  hó 15.  

irodavezető.  
/158/  

Végül a végleges megállapodás 1958. július 5-én Kapos-

váron a Megyei Tanács Müvelődésügyi Osztályán hangzott el,  

hol a Művelődésügyi Minisztérium részéről Bozsondai Zoltán  

főelőadó, Bárányos István főelőadó, Ziteráti K. Gyula  

főmérnök és a megyei tanács osztályvezetője Horváth  

László.  



3. sz. melléklet 

J s g y z ő k ö n y v. 

Készült, 1958. július 5-én Kaposvárott a megyei múvelődés -
ügyi ősztályon, a 3 éves Belsőfokú tanitóképző 'intézet lé- 
tesitésével kapcsolatosan. 

Jelen vannak: ,a .Muvelódésügyi Minisztérium. részéről Bárányos 
István főelőadó, Rozsondai Zoltán főelőadó, Literáti $.Gyula 
főmérnök; a megyei tanács vb. művelődésügyi osztálya részé-
ről Horváth László osztályvezető. 	 . 

A Megyei Tanács végrebajtóbizottsága elnökével történt elő-
zetes tárgyalás alapján a jelenlevők megállepodnak abban, 
bogy az 1958.. január hó 24-én ugyan e tárgyban készült jegy-
zőkönyvben foglaltak lényegében jelen tárgyalás alkalmával 
sem módosultak. Ezek szerint a,tanitóképző intézet a jelen- 
légi tanitóképző /Bajosp-Zs.. u. 10-12. szám/ épületében nyer 
elhelyezést ugyanitt helyezhető el a tanitóképző intézet lo 
osztálytermes gyekorlóiskolájá, valamint kb. 5o fő részére 
diákottbon. 

A szükséges további diákottboni férőbelyeket.egyrészt.a volt 
óvónőképző intézet épületében /Beloiannisz u. 17./ kb. 60 
férőhellyel, másrészt kb. 40 férőhellyel a József. Attila 
tanítóképzős di4kotthon épületében /Dimitrov u. 12./, le- 
bet biztositani. 

A tanitóképző intézet elhelyezése, illetőleg diákotthoni fé-
r ,ábelyeinek biztositása az általános isko3;ei érdekeit nem 
csorbitja /a jelenlegi tanitóképző itanézetben müködő 6 
osztálytermes és tanulócsoportos általános iskola 10 osztá4-
termes és tanulócsoportos gyakorló iskola fog a létesités 
esetén müködni, a Beloiannisz-utcai volt óvónőképző épüle-
tében jelenleg működő 4 tanulócsoportos /20-as átlagú tanu 
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l:óasaportok/ általános iskola megszünik és a város 
körzetesitésének módositasával osztja  ezét a tanács a 
tanulókat az általános iskolák között. Lényegében tehát 
6 normál és 4 szükség tanterem be lyett 10 normálméretii 
osztályterem fog az általános iskola rendelkezésére 61— 
leni. 

A tanitóképző jelenlegi épületében működő 4 középiskolai 
osztály elhelyezéséről a megyei,tanács müvelődésügyi osz-
tálya gondoskodik, az Április 4. utcai diákottoon épületé-
ben  és s diákotthon tanulóinak elhelyezését a Honvédelmi , 
Minisztériumtól átadandó Baross . laktonyában helyezzük el. 
Az emlitett diákotthon , szükséges átépitésérál a Megyei 
Tanács vb. gondoskodik. 

A, jelenleg a tanitóképző intézet igazgatója alatt müködő 
leánygimnáziumi osztályok. 1959. szeptember. 1—ig az iskola 
igazgatása alatt müköónek. Az átalakitási munkálatoknál 
figyelemmel kell lenni arra, hogy ennek tartai sv alatt 
úgy az általános iskolai mint a középiskolai tenulócso-
portok az épületben biztositható legyen. 

A megyei tanács végrehajtó bizottsága elnökének kijelen-
tése alapján változatlanul fennáll az a tény, bogy a megyei 
végrehajtó bizottság a  tanitóképző intézet átalekitási 
költségeihez 400.0oo--600.000 Ft erejéig nem  oktatási ke-
retből hozzájárul. 

Az intézetben a központi futás kielekitását /kazánok meg-
vannak/ a lehetőség szerint az épitkezés során megoldják. 

Az emlitett két diákotthon épülete  szükségszerinti átala- 
kitása érdekében a megyei tanács vb. müvelődésügyi osztá- 
lya az épület alaprajzait a müvelődésügyi minisztérium 
részére sürgősen tiaegküldi. 
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Dr.Liszló István a Megyei Tanács Yégreba jtóbizpt' ságának 
elnöke a Megyei Pért Y.B. és a Megyei Tanács V.B. nevé— 
ben kéri a Művelődésügyi Minisztérium illetékeseit, bogy 
a felsőfokú tanítóképző intézetet lebetőség szerint Kapea-
v0xa helyezze el, biztositja a Mtivelődésügyi Minisztériu-
mot,  bogy a Megyei Tanács Yégrebajtóbizottséga lebetáségei-
bez mérten minden áldozatot megboz s felsőfokú tanítóképző 
intézet létesitése érdekében. 

kmtt. 

Bárányos István 	 Rozsondai Zoltán 
'.: ráadó 	 tóelőadó 

Literéti K. Gyula 	 Hozvátb László 
tőmérnök 	 osztályvezető 

/159/ 
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A Kaposvári Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1959—ben 

5 szakcsoportban végezte oktató nevelői tevékenységét. 

1/ Marxizmusa 316 

2/ Neveléstudományi: 4 fő 

3/ Irodalmi,—nyelvi: 6 fő 	rajzi /2/ 

4/ Természettudományi 

5/ Égiek—zene: 3 fő 

Miután 1959/60  /első tanévre/ csak 60 főt vettek 

fel, érthet©, hogy az oktatók száma is alacsony. 

Minden évfolyamon 3-3 tanulmányi csopoxt volt — a csopor-

tokat csoportvezető tanárok patronálták. A csoportvezető 

tanárok számára müködött egy t=  csoportvezetői mulakaközöss-

sség", amelynek feladata a hallgatók egységes irányitása, 

az egységes tanItóképzéss céljainak megvalósitásában. 

A csoportvezető tanárok egyszersmind kapcsolatban áll-

tak az intézet K 8z—titkáráve]. is, mert a KISz program és 

a csoportprogram azonos célirányban végezte feladatát. 

A KI8z—titkár általában III. éves hallgató, a főis-
kolává válás után szervezték meg a függetlenitett KISz—tit-

kár-i állást. A KISZ—nek 1959—ben 74 tagja volt, 1968-ban 

már minden  hallgató  tagja a KISz—nek. 

A KISZ 1959—ben szakköröket is szervezett, amelyek heg. 

tették nemcsak a hallgatók tárgyi tudásának magasabb szint-

jét, hanem a marxista világnézet elmélyítését; is. 

A szakkörök: Ateista szakkör: nemzetközi kérdések, 

előadói népitánc, képzőművész, s báb 
szakkörök. 
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A szakkörvezetők az intézeti tanárok voltak, kik végül 

is igen szép kezdeti eredménnyel diceekedbettek, különö-

sen a népitánc vonalán voltak szép eredmények. 

sajnos a 65-öa évek körül alakult ki egy nézet, 

mindenekfelett tenítóket képezni — s  a  népitánc kissé 

háttérbe szorult. Csak  1976--ban próbálkoztunk a népitánc 
újraélesztésével, a inditottuk be - Koesía Mihaly főiek. 

adjunktus vezetésével, e azóta  is  igen szép eredményt ér-
tünk e l, 

A báb szakkör 1966-ben megszünt azóta egyáltalán nem 

müködik, a meglevő anyagot a gypkorlóiskolába helyezték 
ki. 

Az intézet hallgatóinak ezecényee munkáját igen 
nagymértékben elősegitette a könyvtár könyvállománya. 
A könyvtár a meginduláskor 18294 kötetet terteimazott, 

önálló könyvtárosok irányitás ával folyt a kölcacnzóe. 

A könyvtár anyaga a tanitókópző intézet anyagától került 
ki. Ezt az állományt 1962—ben növelték azzal, ho gy  a 
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium könyvtárából pedagó— 

giai, didaktikai, néhány lélektani és neveléstörténeti 
könyvet vettünk át és helyeztük a tanLtókópzö könyvtár.-
állományába. Ezek a könyvek pedagógiai és általános neve-
léstörténeti szempontból nagyon értékesek, hiszen egyedül-
állók a 200 éves gimnáziumi könyvtár betalmas állományé- 

nak egy részét tették ki. Ugyancsak 1968—as években sor 
került e Csurgói könyvtár állományának felkutatására. 

Köztudott, bogy részben Kőszeg, részben Baja lett a jog 
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utód. Időközben a kőszegi képző is  megazünt, a igy a 

kaposvári tanitőképző intézet a bajai áll. tanitóképző 

intézettel vette fel a kapcsolatot, e igy innét is sok 

könyvet kapott Kaposvár. 

A könyvtár minden hónapban összeállit egy bibliog-

ráfiát, amit a azakosoportok - tanszékeknek rendelkezésre 

bocsát. Minden oktetó programjához tartozó szemelvényanya-

got átadja a könyvtárvezetőnek, aki összeállitja e hall-

gatóság számára egy adott tárgy anyagának teljes szemel-

vényanyagát, amellyel a munka eredményességét tudja biz- 

t ositeni. 

Az oktató-nevelő tevékenység első  állomásra az 1959' 
szept. 1-én életbelépett első tanítóképző óraterv. Az óra-

terv minden körülmények között újszerü, igyekezett alkal- 

mazkodni e képzés jellegébez, pontosan a pedagógiai jel- 

legü tárgyak sokrétüségével. Ugyanakkor ezen óraterv 

alapul vette a főiskolák óratervének jellegét, s csak 

úgy adták közre felhasználás céljából. Igy Qrtbető, bogy 

ez első óraterv kissé kisérleti jellegű volt, a a gyakor-
lat igazolta, bogy a kisérlet és gyakorlat nyomán felme-
rült problémákra majd az 1964-es Tanterv adja meg a fele-
letet. 

Az első óraterv alapján a következő tárgyak szerepel-
te k: 



Marxizmus-leniniz- 
MUSS  

Orosz 

Lélektan 

Logika 

Neveléselmélet 

Oktatáselmélet 

Heve léstörténet 

Osztályon és isko-
lán kivüli munka  

Anyanyelvi ismeret 

If j us ági .. 

Földrajz 

Matematika 

Mezőgazdaságtan 

Anyanyelvi módszertan 

Számtan  és módszertan 

Ének-módszertan 

Rajz és módszertan 

Kézimunka módszertan 

Testnevelés és mód-
szertan 

Gyakorlati képzés 
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I. II. III. 	IV. 	V-TI. 

3 3 3 3 3 

2 2 2 2 - 

3 2 3 - - 

2 - - - - 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

2 

- 

' 

- 

2 

. 

3 

2 2 - 

IOW - 

- 2 - - 

2 2 INN 

2 

- 2 2 2 

- 2 2 

3 2 2 2 3 
3 3 2 2 4 

3 WO  2 

2 2 4 

- - 6 6 6 

27 30 31 28 28 Óra összesen: 

Megjegyzés: 
1/ A lélektan: általános, fejlődés ped. pszichológia, va 

lamint gyógypedagógia területére oszlik. 

2/ Az osztályon és isk. kivüli munka részterületei: 
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ifjueági mozgalom nevelőmunkája, napközi otthonok munkája, 

népmüvelés, valamint a gyermekotthonok munkája. /160/ 

Az óraterv egyes tárgyaihoz füzOtt megjegyzések: 

a/ A lélektan területén: általános, fejlődés, és ped. 

pszichológiai,.. sőt bizonyos gyógypedagógiai fejezetek 

is szerepelnek. A korrekcióról a mai értelemben itt még 

nem beszélhetünk. 

A pszichológia tanítása indokolta, hogy néhány olyan 

intézményt kellett szervezni, . amelyekben a hallgatók 

érzékelhették a pszichológia különböző fejezetei 

gyakorlati megvalósulását. Erre a célra jelölték ki a 

Bajcsy-Zs. utcai napközi otthonos óvodát, és a Dimitrov 

utcai bölcsődét a hátrányos, sérült gyermek bemutatá-

sára. Azonkivül itt szervezték meg látogatásaikat a 

Gyógypedagógiai Alt. Iskolába, továbbá az egészen sé-

rült patologiás gyermekek intézetének megtekintését 

Somogyváron. 

A pszichológus ekkor vezeti be a gyakorló-iskolában 

az iskolaérettségi vizsgákat is, hogy ezáltal bizonyos 

szelekciót végezzenek. Ez az érettségi vizsgaforma ma 

kötelező s általános, megyei szinten alkalmazzák. 

Ugyancsak - bár nem a témához tartozó megalakult Kapos-

váron a Lélektani Állomás, hol 3 évtől 20 éves korig a 

tanítóképző pszichológusai végeztek vizsgálatokat főleg 

patelógiás retardált gyermekeken. 
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b/ Az osztályon és iskolán kivüli munka területe nagyon 

sokrétü. Magában foglalta az 

1/ ifjúsági mozgalom nevelőmunkája 

2/ a napközi otthonok munkája 

3/ népm iv e lés i munka 

4/ gyermekotthonok munkája 

Ezek a területek sokrétűségükben az oktatónak az oktatás 

methodusát illetve problémát jelentett. Részben elméleti, 

részben gyakorlati tevékenység beállitását célozta a jel-

zett tárgy. gazért a kaposvéri képző is csatlakozott azon 

elgondoláshoz,ami a 64-es tantervben változást jelentett, 

hol a népművelés, mint tantárgy önálló szerepet töltött 

be a képző munkájában. 

c/ Testnevelés - iskolaegészségtan. E tárgy keretében test- 

nevelés tanitásának módszertana, az anatómia, a testne-

velési gyakorlat és az egészségtan. Ezt nagyon nehezen 

tudták megoldani, annál is inkább, mert a test a átómi- 

ája nagyon súlyos tantárgya volt a testntovelés szakcsoport-

nak. Igy az egészségtan tanítását az iskolaorvos oldotta 

meg, s csak később, a 64-es tanterv valásitotta meg önálló 

tárgyként és ezt a természettudományi szakcsoport oktatta, 

s jelenlegi is az ő kezében van. 

A jelöltek államvizsgája marxizmusból, pedagógiából és 

valamely szakmódszertani tárgyból állt, aminek a szakdolgo-

zat is tekintélyes része volt. 
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Az első kisérleti tantervben sok nehézség látszott. 

Szükség volt a terv átdolgozására, ami azt jelentette, 

bogy mégjobban alapul kell venni a főiskolai terveket, sok-

kal jobban differenciálni kell a tanitóképeő jellegére 

vonatkozó tárgyakat, e jobban el kell szakadni a 4 éves 

képzési anyag komplexumától pl. /földrajz, amezőgazdasg-

tan/. 

Ez be is következett, amikor a M.M. kiadta az 1964-es 

új II. tantervet, mely 1964. szept. 1-én lépett hatályba. 

"Az 1964. óvi tantervvel szemben azt valljuk, szükség van 

a képzés tartalmának és módszereinek olyan folyamatos kor-

szerifsitésére, amelyben a tapasztalatok és a társadalmi igé-

nyek birtokában jobbá, szinvonelasabbá, szellemi tertalmá-

ban egyérte lmübbé tesszük a tanitöképzést." /161/  

A felvételi vizsgát tanitbi elkelmassági vizsga előzte 
meg, melynek feladata  a zenei hullás, a szinérzék, a testi 
alkalmasság, a beszéd tisztasága. Igy tehát a obi érdeké- 
ben létrObozott alkalmassági vizsgán 1964 -ben 14 fő nem felelt 

meg, őket a tanítóképző más pályára irányitotta. 
t'IIj tantirgyak kaptak helyet a tenitóképzésben, az 

etika, a gyakorlati foglalkozás módszertana, bővült a lé- 

lektan, a neveléselmélet és irodalom anyaga.. " /162/  

"Az 1964. évi tantervben megnövekedett a pedagógiai 
gyakorlatokra f ordi<tott idő. III. félévben 225 órát f ordi- 

teánk gyakorlati képzésre intézetünkben,s ez idő alatt a 

jelöltek 15-18 brit  tanítanak, ebbez járul a félévi gya-

korlat alatt kb. 180 óra tanitás. 
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Talán ez önmagában is bizonyit - aha ezt összevetjük e 

régi középfokú képzéssel, ahol kb.10 órát tanitottak a 

növendékek, akkor Láthatjuk igazán e fejlődést e téren." /163t 

Az elsó évek 1962-65. között végzettek közül kik azok, 

akik tanitanak, továbbtanultak, más pily án dolgoznak?  . 

1965-ben a 4 éves ciklusban végzett 240 hallgató kö-

zül 82 % működik e tenitói pályán, részben osztályvezető, 

részben napköziottbon vezetői minőségben. 35 % osztatlan 

e leó tagozatot vezet. 

18 %-a a végzetteknek nem tanitóként müködik, részben 

nevelőotthonban,, sajtónál, KISz, ipari iskolánál dolgozik. 

A helyi felmérések alapján százalékosan ma is ezek 
e számok érvényesek tizedes eltézésekkel. Főleg a fiú 

hallgatók - kik aránylag nagyon kevesen vannak - helyezked-
nek el nem tanitói pályákon. Uttörő szövetség - járási 

városi pártbizottság, tanács a egyéb helyeken. 

A végzett hallgatók egy része aktívan továbbképzésben 
részesül. Egyetemen kivánnak továbbtanulni, főleg pe dagóiei 

szakon, tanárképző főiskolán /főleg testnevelés, rajz, ének/ 

a a Marxizmus Leninizmus Esti Egyetem filozófiai szakosítón. 
"Pl. 

• 	Egyetem Tanárképző M-L. 
Esti T. 

Összesen 

1962 1 5 1 7 

3.963 8  9 

1964 1 12 3 16 

1965 3 10 5 l8 

Összesen: 5 35 	10 	50 " 	/164/ 
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Ezen adatok bizonyító erővel hatnak, bogy a •ba ige- 

tók a diploma megszerzése után is igen nagy erővel részt 

vesznek a továbbképzési akcióban. Bizonyitja a  tényt, bogy 

telnóttként ba8y ják el az intézetet, bogy a pedagógiai pá-

lya bivatástudate mélyebb, mint középfokon, bogy világné-

zetben megfelelő érettséggel rendelkeznek, s mindezeket 

alkalmazzák bivetásuk gyakorlásában. E tény illusztrálá-
sira N. Sándor László szavait idézném "Részt vettem a Ks-. 

posvári Tanitóképző 2Yitézet elosztó bizottsági ülésén. 

A 62 hallgató közül egy sem szegült szembe a bizottság dön-

tésével, pedig nem a megyeszékbe lyre küldték, sőt még nagy- 

/165/ község is alig adódott számukra."  

"Az általános iskolai pedagógusképzést a jövőben még 

inkább az iskola és nevelésközpontuságnek kell jellemez-

ni. Ennek mindennapi céltudatos munkában kell megnyilvá-
nulnia, amelynek eredményeként az általános iskola nem- 
cook szakmájukat jól értő, banem a nevelés elméletét is 
ismerő képzett pedagógusokat kap." /166/  

Kiderült, bogy a képzés során a műveltség átadás egyol-

deluen humán jellegit, h természettudományos tantárgyak hely- 

zeta sajnos tantervileg nem megoldott, a régihez viszonyit- 
vs nem változott. 

Pedagógiai gyakorlat idejét növelte, de a záró dolgozat 

egvédése az államvizsgán nem adott komplex képet a hive- 
tóara való felkészültségről. 



- 183 

2zért "tanitóképzésünkben feltétlenül növelni kell a 

természettudományos képzést, a jelenlegi egyoldalú tarea-

dalomtudományi képzés Arányainak megfelelő atrendezéasel, 

a tantónak a jelenleginél sokkal alaposabban kellene is- 

mernie magat a gyereket, be azt akarjuk, bogy eredményeseb-

ben oktass nevelje tanitványait" .. /167/ 

Az Intézet Vezetősége is Látta a régi tantervből 

ered4_; hiányosságokat, részt vette Tanterv országos vita- 

fában, s igy jött létre a barmadik Tanterv az 1970,71-es 

tanévtől. 
Ez az új tanterv "nagyon  jelentős előrelépés volt, 

mivel a képzés tartalmát belátbató partok közé szorította." 

Az új tanterv nagy súlyt helyezette pedagógiai-

pszichológiai oktatás korszerúsité®é:e. Különösen fontos 

volt ez a terület, mert ennek kapcsán próbálták a hallgatók 
e pszichológiai tényeket adaptálni. éppen ezét olyan 
pszicbológust állitottak a tárgy élére, ski gyakorló-isko- 
lai képesítéssel is rendelkezett, ismerte a gyak. . iskola 
módszerét, s ismerte a tantátgypedegógiáket is. A pszicboló-
gus a gyakorlóiskolai tanítókkal olyan szituációk elemzé- 
sét kezdte, amelyek bozzásegitették e ballgatókat orz ered-
ményes oktató-nevelő munkához. Igen nagy lendülettel indul 

meg a gyermektanulmányozási szisztémával kapcsolatos tevé- 
kenységek beindítása. Az anamnézis készítés gyakorlati 

szintézise nagyon nagy mértéket öltött. Az anamnézis új 

Családlátogatási rendszer kialakitását célozta, ugyanakkor 
a tárgy oktatója kapcsolatba került ez átmeneti gyermek- 
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otthon vezetőségéval, hol a bttrányos és veszélyeztetett 

gyermek nevelésével foglalkoztak. A hallgatók réez3ről 

igen nagy ne,becsixlésnek örvendett e tárgy pontozz°n ilyen 

jellegii 

 

Gyakorlati tevékenysé gi; beállitása során. 

Hasonlóként igyekeztünk az iskolaszervezet kereté-

be olyan cselekvéssort beállítani, amelyek a hallgatók 

gyakorlati előkészitését szolg lták. E tárgy keretébent 

a/ a hallgatók résztvettek osztályozó értekezlete- 

ken 

b/ résztvettek nevelési értekezleten 

c/ szemlélték a szülői éztekezleteket 

d/ a fogadó órákon kötelezően résztvettek, 
el megszervezték a családlátogatást. 

A ballgetói létszám magasszintu volt, igy a gyakorló is-

kola nem tudta a tanítóképzős hallgatók ebbeli foglalko-

zási  tervét megoldani. Igy kénytelen volt az oktató általá-
nos  iskolákat felkérni arra, bogy segitsék e cselekvési 
terv végrehajtását. 

Jelentősége a tantervnek továbbá, bogy bevezetésre 
került a pedagógiai-pszichológiai szintetizáló azeoinárium 
a VI. félévben heti 3 órában. Ez 10 b€ re lebontva 30 órát 
jelentett. E tárgy keretében főleg oktatásmetodikai isme-

retekkel, neveléselméleti kérdésekkel, valamint általános 
személyiségelmélettel foglalkoztak, Miután szintetizáló 
jellegi tevékenység folyt, érthető, problémát jelentett 
az intézetnek. F tény szintézisének végső célja az állo-
mányára való felkészülés komplexitásának biztosítása volt. 
Az órák elosztásakor a Pedagógiai Szakcsoport vezetője 



- 185— 

akként járt el, bogy nagyobb hegyi tudással nnr• gyckor— 

Jeti tepecztelattal rendelkezők számára esett a vái sztáe. 

Miut6n szintetizáló jeLLeciz c tárgy, ez oktetók f LÓ is 

prob3.éet jelentett, talán pontoesn e neveléstörténeti is-
meretekben való kisebb készségszint. 

Ezekkel az .ismeretekkel ugysnic negy on kevesen f ogielkoz— 

nak aktiven. Néb`iny éves gyekosrlat során a probLéne megol-

dást nyert. Ugyencaak jelentős a Tanterv, mert most felszá-

molják a természettudományi szakcsoportok által oktobott 

régi mateaatikei oktatást és lassan  megindul az átf ox máló-
dái a 	nplex matematika irányában. A jelzett tanszék szak— 
metbodikus tanfolyamon vett részt, hasonlóképpen a gyakor-

lóiskola 4 nevelője a torna és tertslom oleajátxtásáre. 

Ugyanosak e szakcsoport kapta feladatul az egészségtan ta. 

nitáe t. Jelentőségét a Minisztérium igen magas szintre 
állította, hiszen e tárgy kollokviummal zárt,mig p3.. a 
neveléstörténet osak eláirásssl. 

8 tanitóképzésAj célkitüzése a következőként jele— 
nik meg.  

"Kommunista világnézet(& és erktilosti, bivatásukat 
értő és szerető  általános iskolai tanutók, akik eredménye-
sen a3.ke1mezbató szektudomá.nyi és pedagógiai mdvclttég 

birtokában vannak, és ez állendóan növekvő ismeretek 82261— 
/L68/ ló megszerzésének képességével rendelkeznek.„  
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Az, 197 -es„,Dárthatározat vonatkozó réacai  

©ktctásügyünk az elmúlt negyedszázadban történelmi 

jelentőséaü eredményeket ért el. A kulturális forradalom 

szerves részeként nagymértékben hozzájárult hazánk, szoci-

alista társadalmunk fejlődéséhez, népünk alkotóerejének 

kibontakoztatásához. Az iskola a munkásparaszt hatalom kul-

turális nevelő funkciójának egyik Legfontosabb hordozójává 

vált, a társadalmi fejlődés egyik alapvető eszköze, közügy 

lett. Az intézményes oktatás és nevelés politikai  funk-

ciójának forradalmi változása alapvetően bozzájárult tár-

sadalmunk tudati, kulturális fejlődéséhez. 

A szocialista köznevelés fejlesztésében kiemelkedő 

a pedagógusok szerepe. Áldozatos munkával eredményesen 

oktatják és nevelik a felnövekvő nemzedéket, tanították és 
tanítják a felnőtteket, és tevékeny részesei a közéletnek. 
Pártunk, társadalmunk bizalommal van irántuk és épít mun-
kájukra a jövő nagy feladatainak megoldásában is. 

A nyolc osztályos általános iskolai oktatási színvo-

nalának emelése és az egyes iskolák közötti ezinvonal-kü-
lönbség fokozatos kiegyenlitése az oktatásügy fejleszté-
sének legfontosabb feladata. Az általános iskolai oktatást 
a jelenlegi szervezeti keretekben kell továbbfejleszteni, 

a tartalmi korszer{Sisitést és a feltételek lényeges javitá-

sát együtt kell végezni. Az általános iskola tartalmi to-

vábbfejlesztését az alsó tagozatos oktatás korszerl&,sitésé-

vel kell elkezdeni. Gondoskodni kell róla, bogy a teaanyag 
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a tanulókat a különböző osztályokban életkori adottsá-

gainak megfelelően - egyenletesen terhelje. Olyan követel-

mény és értékelési rendszert kell kidolgozni, olyan mód-

szertani, pedagógiai eljárásokat kell megbonosítani, bogy 

ez első osztályban az évismétlést gyakorlatilag felszámol-

ják, e tanulók 14 éves korig befejezzék at általános isko-

lát. Az oktatásügy továbbfejlesztése megköveteli a pedagó- 

gusképzés színvonalának emelését. A tanítók és az általá-

nos iskolai tanárok képzési létszámát növelni kell. 

Gondoskodni kell a szinvonalasabb pedagógiai módszer-

tani felkészitésről, jobban előkészitve e hallgatókat a ne-

velőmunkára, az általános iskola számára egységes módon. 

Ezért a marxizmus-leninizmus és a neveléstudomány tantár ♦ 

gyainak azonos tartalmú tanítása folyik az általános isko-

lai pedagógusképzé intézményekben: tanár- tanítóképző fő-

iskola és az óvónőkópző intézetekben. 

A tanitóképzés szinvonalát az alsó tagozaton folyó oktatás 

korszerfisitési igényeinek megfelelően kell továbbfejlesz--
teni .  Ennek érdekében született meg a szakkollégiumi rend-
szer. 

A párthatározat alapján új tárgyat vezettek be - a köz-

oktatáapolitika és az úttörővezetés -, s megszűnt az isko-
laszervezetten. ,Koránt sem szabad azt gondolnunk, hogy a 

közoktatáspolitike és ez iskolaszervezetten azonos jellega 
tárgyak voltak. A közoktatáspolitike tanítása problémát 

okozott e szakvezetőnek, mert tankönyv nem állt rendelke-
zésre, igy e program alapján történt a felkészülés.' 
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A fejlődés, a képzés szolgálatában a következő 

fontos intézkedéseket hozta a tanítóképző intézet veze-

tősége: 

1./ A keretjelleg& tantervekbez változtatbató progra-

mokat kell késziteni-. 

2./ Létre kell bozni a pedagógiai kabineteket, ahol 

még eddig. nincs: 

3.1 A pszichológiai laboratórium egységes normajegyzék 

szerinti felszerelése, ami meg is történt. 

4./ Oktatástechnikai eszközök felszerelése. 	 1 

5./ Zártláncú TV létrehozása és bevezetése. 

6./ A gyakorlóiskola alapos felszerelése. 

E fenti  tények alapján "ki kell emelnünk a szaba-
don választható speciálkollégiumi rendszext, amely lehető 
céget adott a hallgatóknak, bogy érdeklődésüknek megfe-

lelően egy—egy területen elmélyült speciális képzettséget 
szerezzenek, tanulmányaik utolsó évében. Ez egyike volt 
szoknak a legfontosabb kisérleteknek, melyek megterem-
tették a feltételeit e szakkollégiumi rendszernek: " /169/ 
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A,  tanitóképző intézetek  főiskolává szervezése  

1959-ben a középfokú tanítóképzést felsőoktatási rengra 

emelték. Ezután az eltelt időszekban a tanítóképző inté-

zetek főiskolává szervezésének feltételei tervszerűen és 

reálisan alakultak ki. Ez a fejlődési folyamat, e felső- 

fokú intézetek főiskolává szervezésével fejeződött be.  

A Ra yar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1974. évi 13. 

számú törvény ere jii rendelete alapján a Minisztertanács 

1045/1974. /VIII.31.'/ számú határozata egyes pedagógus-

képző intézetek átszervezésével kapcsolatos intézkedé-

sekről. 

1974. évi 13.számú törvényerej4i rendeletének 4 §= első 

bekezdése alapján az  alábbiakat batározza meg: 

/1/ A budapesti, győri, jászberényi,: és kaposvári tanitó-

képző fdiskole 1975. szeptember 1. napján' a bajai, . 

debreceni, az esztergomi és a sárospataki tanítóképző 
főiskola 1976. szeptember Z. napján kezdi meg müködé-

9ét. 

/4/ A tanitóképző főiskolák nappali tagozatán a képzési 

idő 3 év. 

/5/ A főiskolává átszervezett tanitóképző intézetek hall-
gatói tanulmányaikat változatlan tanulmányi renddel 
a főiskolán folytatják és fejezik be. 

A törvényerejii rendelet hangsúlyozza, bogy a tanitóképző 
intézetek főiskolává szervezése a képzési cél változatlanul 
bagyásával történik. Az  egyre növekvő tudományos eredmények 
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arra késztetik a szakembereket, bogy e 6--10 éves korú 

gyermekek neve léaébez mind jobban értó, az újabb felada-

tokra rugalmasabban felkészitett tenitókat bocsássanak 

ki. A müvelődéspobtika haladó gondolkodóinak film:, küz-

delmük célja, 1975. szeptember elsején valóra vált. 
Megkezdődött hazánkban a főiskolai szinti'! tanítóképzés. 

"Az általános iskolai tanítóképzésnek ez e rend-

szere a nevelőképzés minden értékes és haladó bagycmá. 

nyalnak felhasználásával és továbbfejlesztésével jól 

szolgálja korunk igényeit, ifjúságunk szocialista neve-

lésének és oktatásának szükségleteit," /l7o/ 

Az általános iskolai tanítóképzésnek ez a rendszere 

a nevelőképzés minden értékes és baladó hagyományai fel-

használásával kell e továbbfejlesztést szolgálni, a szo- 
cialista főiskolai tanítóképzést. Ezt igényli a társadalem, 

az állon, az oktatás és nevelés egyaránt. 

A főiskolai bitszervezés végül is előrelépést jelentett 
az oktatásban és képzésben, tartalmában és módszerében 
egyaránt. A nagy érték tudományos eredmények, a túl gyor-
san fejlődő tudományos—technikai fejlődés szükségessé tet 
te,bogy a tanítóképzésben olyan új feladatok megoldását 
kell szolgálna., ami esek ebben a képzési körben valósul—

bat meg. 

"Az új képzési rendszer szerint végzett fiatal taní-
tók első generációja Aj személyiségjegyekkel gazdagodott, 

a ebben a szakkollégiumi rendszernek kitüntetett szerepe 

van. 
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A szakkollégium bevezetésével s tenitáképzés hagyományos 

kereteit elkerült azétfesziteni és as új tártalmi struk-

túra nagyobb feladatot és kedvezőbb feltételeket teremtett 

a rsngosebb főiskolai nevelő és oktató munka kife jlődésé- 

bez, a leendő tanítóis felelősségteljes szép munkájának 

tel jesebbértkki kibontakozásában." / 1711  

A tenitóképzéu főiskolai szintig bevezetése oIy a in  ok-
tatáspolitikai határozat, amely szorosan összefügg a4 ál-
talános iskolai alsó tagozatban tanító nevelők szintneve-

lésé eI, de ugyanakkor összefügg az ált. iskola továbbfej-- ' 

lesztésével is. Tgy e tontoe oktatáspolitikai párthatáro-

zat alapján változás következik be a tananyag struktúrá-
jában. 

A szakkollégiumok feladata és szerepe a tanítóképzés-
ben, az 1976-ben megjelent első főiskolai  tanterv megfe-
lelő utasitásei tartalmazzák. 

"A szakkollégiumi képzés egyik jelentőségét ma abban 
látjuk, hogy megteremtődnek ez általános iskola alsó osz-
tályaiban is - meghatározott téxgyak keretében 7 a szakxend-
szeri oktatás bevezetésének személyi feltételei." /172/ 

A tanterv a főiskolákra vonatkozóan kötelezően vá-
lasztható szakkollégiumokat ix elő. A tanitóképző főisko-
lák hallgatói alapkollégiumok és szaktárgyi kollégiumok 
között választbatuak. 

Alapkollégiumok: 1/ pedagógis 

2/ népmüvelés 

3/ könyvtár 
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Szaktárgyi kollégiumok$ 1/ testnevelés  

2/ ének  

3/ orosz nyelv  

4/ rajz  

5/ tecbnike /műszaki/  

A választott szakkollégiumokat úgy oldották meg e főis-

kolán, bogy párositáet alkalmaztak.  

Pedagógia -- testnevelés  

könyvtár — testnevelés  

néporv el és testnevelés  

pedagógia — technika  

népsüve lés — technika  

pedagógia - orosz nyelv  

könyvtár ének  

pedagógia -- rajz  

Minden évfolyamon 8 állami csoport működik. iz a  

szakpnrositás ezért alakult kgy, mert igy egy—egy állami  

csoport egy alapkollégium és azonos szaktárgyi kollégium  

tagja.. Igy a csoportok áttekintése reálisabb, A Levele-

ző hallgatók azámáxé csak egy szakkollégium váLesz üása kö-

telező. Ez igy ebben e vonatkozásban érthető, a lgvelező  

hallgatók — itt nálunk — nehezebben tudnak megbirkózni a  

képzésben a tárgyak rendszerében.  

Az  alapkollégiumok közül a pedagógiai alapkollégium nyújt-

ja a Legtöbb ismeretet a hallgatóknak. Az iskolán tivüli  

nevelésben való hatékonyabb részvétel érdekében ismerete-

ket szereznek például a gyermek— és ifjúságvédelemben, a  

pszichológia időszerü kérdéseiben, a pedagógiai kutatás- 
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metodikában. 
A pedagógiai szakkollégium tenitási anyagit is gaz 

általános iskolai nevelési és oktatási tervek figyelembe-

vételével készitették. A nevelési és oktatási terv kimond-

ja: olyan szocialista nevelőkre van szükség, amelynek fela-

data  az egész személyiség — az értelem, érzelem, a fizi-

kum '  a jellem — harmonikus és differenciált fejlesztése. 

Az iskola mindjobban átfogja e fiatalok szabadidő tevékeny-

ségét, iskolánkívüli elfoglaltságát, ezért annak megszer-

vezése, irányitása is a nevelő feladata. Ilyen követelmé-

nyeket csak egy pedagógiailag jól és sokrétüen felkészi-

tett tanitó tud tel jesiteni. 

Ezért vált szükségessé a fent említett nevelési 

szinterek beállítása, alkalmazása. A sokrét{ tanitó sze-

mélyiség kislakit árát nagyban elősegitette e Gyermek és 

Alúaágvédelem a ebben kialakitott gyakorlati tevékeny-
séget. Pl. E téren kialakitott formák a gyámügy, az állami 

átmeneti gyermekotthon, a rendőrség szerepe a gyermekvé-
delemben és nyomozásban. Továbbá a gyermekbixösági tár-

gyalások megtekintése és elemzése e bátrányos és veszé.
Lyeztetett gyermekek környezetvédelme. E formák beállitá— 
se főiskolánkon igen nagy je Lentőségut  és pedagógiailag 
nagyon értékes forma. 

Kissé szintetizáló jelLegii tárgy igy ebben a formában, 
a nagyban előkésziti a `TI. félév pedagógiai—pszichológiai 
szintetizáló szeminárium anyagát. 
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A másik két alapkollégium a könyvtár és népmive lés. 

1976 októberében megjelent közmüvelődési törvénnyel áll 

kapcsolatban. A cél: általánosan és szakmailag muvelt, 

f olyamatoeen muvelődő szocialista világnézetii, közösségi 

gondolkodása emberekre van szükség.  A  szocialista társa-

dalom minden tagjától magas tudati fejlettséget igényel, . 

ezért a közmüvelődési törvény előírja az értelmiség szá-

mar a ,  bogy a megszerzett tudását megossza a munkásosztály 

és parasztsággel. Az ez igény felkeltése, kialekitá.sa már . 

az általános iskola alsó osztályaiban megkezdődik.: Itt 

használható a könyvtár és népművelési szakon végzett taní-

tók tudása, képzettsége. 

A közmíivelődési tanszék munkája ezt a célt szolgálja. 

Tantervi rendszer olyan magasszintd képzést nyújt a  hall- 
gatóknak, amely alapján megfelelő módon végezhetik 
j utat. E téren igen értékes terület a könyvtárbasználat, 
amely a hallgatók kutatási tevékenységét is elősegiti. 
A könyvtárhasználati ismeretanyag összefonódik az iskola-

történeti kutatásmódszertannal. Az iskolatörténeti kuta-
tás a TDK—n belül valósul meg, zemélvén azt, bogy a jövő 
tenévekben önálló szakkört indit a főiskola. Különös te-
kintettel árégi iskolák anyagának összegyíjtésére, ki- 
dolgozására. Ezt segitendő a hallgatók részt vesznek könyv-
tárbasználati és Levéltárbasználati oktatásban, majd 
munkában. 

Ez nem tantervileg előirt oktatási forma, de a kutató 
tevékenység egészéhez hozzátartozik. 
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A tanítóképző főiskolán készségtárgyakból is indi- 

tottak szakkollégiumot. Természetes, bogy a ballgatók a 

választott szak alapján alkalmassági vizsgát tesznek,  a  
megfelelő tudás után van lehetőség a további munkához. 

Már első osztálytól kezdődően egy-egy készségtárgyból 

szakrendszert alapos tudást kapnak különösen a testne-

velési szakkollégium népes - rajz, énekből a szelekció 

után kevesen indulnak. 

Az új általános iskolai tantervben a készségtárgyak 

igen nagy szerepet kaptak. Az új műveltségeszmény magába 

foglalja, 'bogy e területeket állandóan fejleszteni kell. 

"Az új képzési rendszer szerint végzett fiatal ta-

nitók első generációja új személyiségjegyekkel gazdagodott, 

s ebben a szakkollégiumi rendszernek kitüntetett szerepe 

van. A szakkollégium bevezetésével a tanítóképzés hagyo-

mányos kereteit sikerült szétíesziteni és az új tartalmi 

struktúra nagyobb távlatot és kedvezőbb feltételeket te- 

remtett a rangosabb főiskolai nevelő és oktató munka ki-

fejlődéséhez, a leendő tenitók felelősségteljes szép mun-
kájának teljesebb értékü kibontekoztatásáboz.t" /173/ 

.zen rendszert elősegitendő létrejöttek a főiskolai 

tanszékek: 
Neveléstudományi Tanszék 

Nyelvi és Irodalmi " 

Természettudományi " 
Testnevelési 	it  
Művészeti-Nevelési 
Martizmus-Leninizmus 
Közm(ly e lődési 	" 

14 fá 

13 " 

9" 
7 " 
8  '. 

7 " 
6" 
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A_W.14olá 	erv_e ééa Alxsadelmi ezüksé ease; ée gz  

általános iskolai uedag6gu_eké z~é-.úi tanterve  

A gyors ütemben fejlődő szocialista gazdaság az is-  

kolát sem engedte megrekedni a fejlődés egy bizonyos fo-

kán. Ezért megnőtt a követelmény az oktatásüggyel kapcso- 

latban. Abboz, bogy a szocializmus épitése magasabb fokon foly-

jék, müvelt marxista világnézett., szocialista erkölceü szak-

emberekre van szükség. Olyanokra, akik egyre sokoldalúbb  

közösségi emberek. A megnövekedett igények kielégitése  

céljából újabb intézkedések születtek, az általános isko- 

la és annak elsó tagozatára. A 6-10 éves korú gyermekek  

neveléséhez, oktatásához olyan tanítókra van szükség, akik  

jobban, mélyebben ismerik e korosztály nevelési, oktatási  

problémáit mint elődeik.  Ez  csak akkor valósulhat meg, ha  

a tenitóképzés sdnvonalát emelik. Igy született meg a dön-  

tés, bogy e tanítóképző intézeteket főiskolává kell át-  

szervezni, mert a magesabbszintt szakemberképzéssel lehet  

megoldani az oktatás minőségi színvonalának emelését. . 

"A szocializmusban a társadalmi fejlődés és az  

egyéni boldogulás közös tőről fakad, s mindkettőnek élte-

tője a folyton gyarapodó és megújuló teljesitményképes  

tudás. Ezért fontos a tanulás, ismereteinek állandó  

frissitése, gyarapítása. F folyamatban döntő szerepük van  

az iskoláknak, mert ott kell az alapokat lerakni, ott kell  

a folyamatos mdvelődés igényét egy életre szólóan feléb-

reszteni." /174/  
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Ez a felismerés tükröződik a képzés új tantervében, 

mely  1976--ban jelent meg. 

Célkitüzése: 

"Kommunista világnézetű és erkölcsis, bivetásuk®t 

értő és szerető általános iskolai teniták,szaktan .rak és 

óvónők képzése, akik eredményesen alkalmazható szaktu-

dományi és pedagógiai m&veltség birtokában vennak, és 

az állandóan növekvő ismeretek önálló megszerzésének ké-

pességével rendelkeznek."  /175/ 

Az 1976—ban megjelent tanterv tartalmazza a tE.n .tó- 

képző főiskola képzési programját. Ez a tanterv is keret— 

,jelleg&. A leixások taxtalmazzák az 'e lsa j átitandó ismere-

tek és gyakorlatok részletes anyagát. Az államvizsga ré— 

szét képező zárótenitások száma az újonnan bevezetett szak- 

kollégiumi rendszer miatt egyről 2—re emelkedett. Egy köz-
ismereti tárgy é9 egy ,választott szekkollégiumnek megfe-
lelő készségtárgy tanitásából 611 e vizegatenitás. 	.. 
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A grafikonok állása szerint a nappali hallgatók aránya  

igen nagy ingadozást mutat. Az összlétszám emelkedését  

társadalmi igkyek tették szükségszervé, mint a nappali,  

mind a levelező tagozaton. 

Az 1966/67.es tanévben mutatkozó tanitóhián.y pótlá-

sára nagyobb létszámot vettek fel, s a következő évben be-  

indit ják a levelező képzést is.  

A pálya elnőiesedése nagyon jól érzékelhető, hiszen  

az 1445 fő végzett nappali tagozaton a férfiak 10, 52 .ban,  

a lányok 89,48 A-ban képviseltették magukat, mig a levelező  

tagozaton 6,89 %.ban férfi és 93,10 % -ban végeztek a leány  

hallgatók. 	 . 

A férfi hallgatók %o-os iai.ssebbedése már a középfokon  

is látható az 56 -os érték után - s aztán kisebb-nagyobb  

emelkedés látható és tapasztalható. Megállapitásom, hogy  

a jelenlegi főiskolai szitu képzés során kis "fiu" emelkedés  

tapasztalható, s várható is. A főiskola már nagyobb rangot  

jelent a képzésben. Az 1979/81:-as évben beiratkozottak szá-

ma a nappal i  tagozaton igy alakul:  

I. évfolyam 200 fő ebből  

IT. évfolyam 183 fő ebből  

III.  évfolyam 162 fő ebből  

173 fő leány  

27" fiú 

157 fő leány  

26 " 'fiú  

144 fő leány  

18 fő fiú  



legyék szerinti megoszliis a levelező tagozaton 
1962 - 1979. kőzött 

Év 	Somogy Tolna 	Baranya Zala Egyéb Összes 

1962 - 

1963 8 1 1 1 2 13 

1964 3 1 - - 4 8 

1965 13 6 2 1 4 26 

1966. - - - - - - 

1967 - - - - - 

1968 - - - - - 

1969 - - - - - - 

1970 - - - . 	 - - - 

1971 4 7 5 3 11 30 

1972 13 13 11 8 10 55 

1973 12 11 9 2 .16 50 

1974 10 11 7 1 7 36 

1975 11 13 15 2 5 46 

1976 21 13 12 6 9 61 

1977 28 17 26 8 16 95 

1978 29 24 9 8 8 78 

1979 55 36 57 18 18 184 

össz. 207 153 154 58 110 682 fő 

Együttesen végeztek nappali és levelező tagozaton 2127 fő. 



Megyík szerinti  mermaids a nappali tiagezaton 

1962 - 1979. között 

tv Somogy Tolna Baranya Zala Fgyéb Összesen 

1962 16 14 8 2 13 53 

1963 22 19 4 - 16 61 

1964 18 18 6 3 13 58 

1965 28 14 4 1 12 59 

::1966 38 34 13 9 .• ; 6 100 

1967 33 18 9 4 4 68 

1968 20 20 6 3 49 

1969 40 24 8 2 4 78 

1970 30 17 5 2 4 58 

1971 35 17 9 5 1 67 

1972 26 26 2 2 4 60 

1973 28 22 18 2 6 76 

1974 28 26 20 3 11 88 

1975 44 27 23 7 15 116 

1976 39 21 14 5 9 88 

1977 33 35 25 5 6 104 

1978 44 37 29 13 9 132 

1979 50 37 25 13 5 130 

ossz. 572 426 228 78 141 1445 fő 
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Létszén-alakulás a Kaposvári Tanitóképző Intézetben  

1959/60 - 1978/79. között  

/Levelező tgozat/  

Fekete = fiú  
Zöld = leány  
Piros = Üssz. létszám  
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A KISZ sze~evezet tevékex~~sé~r,e  r11~r~ rr~ ~r  

A Kaposvári TanLtóképző Főiskola KISZ szervezetének  

vezetője függetlenitett állásban látja el ezt a felada-

tot.  1974-es éveket megelőző időkben III.évee tanitóképzős  

hallgató látta el ezt a teaadatot. A mai formában a KISZ  

tevékenységét alaposabban, mélyebben tudja ellátni a füg- 

getlenitett KISZ-titkár, s igy az if júség jobban belemé- ,  
lyed ebben a számára igen fontos politikai tevékenységbe.  

Miután a KISZ titkárok tevékenysége mélyebb,  elmélyültebb,  

jobban beleépülnek a KISZ általános tevékenységébe, igy  

érthető, bogy 1977/78, 1978/79. oktatási évben a főisko-

la  KISZ szervezete kitüntetésben részesült.  

Jelenleg 51(} fő a KISZ tagok száma. Ami annyit jelent,  

bogy az összlétszám 93,58 %-a KISZ-tag.  

A KISZ vezetőség tagjainak létszáma 13 fő. évek óta állandó  

társadalmi tevékenységet lát el a Vése-i és a Tompa-i ál-

lami gazdaságokban. Ez annyit jelent, bogy évfolyamonként  

szeptember hónapban egy hetet tartózkodnak az előbb emli-  

tett két helységben. Munkájukat mindkét beiyen.jutalmazzák,  

s mint igen alapos munkát értékelik is. Bizonyitja, bogy  

6 év Eta állandó helyként tartják számon.  

A KISZ az Akcióprogram alapján késziti munkatetvét, a  

helyi körülményekre lebontva, és ez alapján késziti egy-  

egy csoport saját munkatervét, néhol személyekre lebontva.  

Az évfolyam KISZ vezetők kapcsolatban vannak a csoport-

vezetőkkel, a csoportvezető oktatókkal is, e ez alapján 
 

dolgoznak egy-egy _:adott területen. Igy egyik csoport  
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megrendezte a  hagyományos diáknapot, elkészitve program 

tervezetét, amelyet a 13 tagból s116 bizottság hagyott jó-

vá. erenként igen negyszabásu rendezvénye a Luca-napi hu-

moros m-sorterve, ahol évfolyamok a tanszékekkel vetik 

össze erejüket. Itt tehát egy közös programtevékenységre 

kerül sor, Hasonló nagyobb ünnep a KISZ rendezésében a 

Gólyaverseny,minden év októberében kerül megrendezésre.  

Nagy  kötültekintéssel jár el a vezetőség az évenként meg-

rendezésre kerülb tanulmányi verseny ügyében. 1975-ben 

mindössze 12 hallgató jelentkezett a tanulmányi versenyre, 

ma viszont szinte mintegy 80 %-os a hallgatók versenyre 

jelentkezése. A tanulmányi versenyek az oktatási év fo-

lyamán kerülnek megrendezésre, a hallgatók érdeklődési kö-

rének megfelelő területen tudnak szerepelni. P1. az 1978/ 

79-es oktatási évben a neveléstörténet tárgyból a tárgyat 

tanulók 74 %-a jelentkezett a tanulmán yi versenyre. A ta-

nulmányi versenyen jó eredményt elért hallgatókat jutal-

mazza a KISZ, de az oktatók is, mert ezen eredményt beszá-

mitják az év végén adott osztályzatba. Ez is inspiráló jel- 

legü tevékenység a hallgatók számára. 

1976 szeptembere óta a K)BZ megszervezte a pótmama szolgá-

latot a női hallgatók számára. A város területén nagy 

számban veszik igénybe fiatal szülők ezt a szolgálatot. 

Pl. Az elmult oktatási évben 89 alkalommal végeztek a 18- 

iskolás leányok pótmama szolgálatot. 

Pedagógiai szempontból, pontosabban a családi nevelés  

szempontjából e tevékenységnek óriási a nevelőértéke. 

A nagyobb és jobb ht4atástudat kialakitása érdekében a  
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KISZ szervezete vezetősége megszervezte, bogy e csoportok 

a kaposvári ált. iskolák patronálásban is résztvesznek. 

Vagy egy iskola patronálása, vagy egy—egy osztály sőt 

egy—egy  raj  patronálását is vállalták. Ez a tevékenység 

szintén a hivatástudat elmélyitését ezolgálja,azonkivül 

a nevelési főfeladatok kielakitását is szolgálják. 

Gyakofiló Iskola  

Gyakorló iskolánk feladata, bogy e képzés feladatá-

val azonos hangvételben biztositsa a képzés feladatát, 

célját, és a legujabb metodikai eljárások segítségével ké-

szitse fel a ballgatókat a gyakorlati élettevékenységre. 

A gyakorló iskola új épülete 1979. szeptember 1—én került 

átadásra. Az épület felszereltsége nagyon modern, s a 

tárgyi feltételei olyanok, hogy ' biztositbat ják e képzés 

feladatát. Tebát a gyakorló iskola a főiskolával párbuza-

mosan e kitíizött célnak megfelelő feladatkört lát el. Rész-

ben alá és fölérendeltség, részben mellérendeltségi szin-

ten. 

Az új gyakorló iskola a főiskolától nyugati irányban épült 

kb. 2 km. távolságra. Ez nagy nebézséget jelent a hallga-

tóknak. Akár csoportos bospitálás, akár csoportos tanitis, 

vagy bemutató tandtás, a ballgatóknak nagy távolságot kell 
megtenni, bogy  végül Sas megfelelő időben érkezbeseenek a 
feladatok ellátásálca. 1982—re beütemezett terv szerint új 

gyakorló iskola épül, majd a jelenlegi főiskola udvarán, 
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közös udvarral a főiskolával. Addig mind a ballgatóknak, 

mind a szaktanároknak, tantárgypedagógusoknak nagy problé- 

mkt kell megoldani. órarendileg is nagy nehézség e tény, 

mert sajnos óraközi szünetekben nincs nagy lebetőaég arra, 

bogy a gyakorló iskolát meg tudjuk közeliteni. Igy órarendi-

leg úgy oldották meg, bogy a csoportos munkatevékenység a 

bemutatók,napközis munkaformák előtt a hallgatóknak Urea 

órájuk van, bogy elérkezbessenek a gyakorló iskolába. 

Kb. 1984-re oldódik meg e probléma. 

A gyakorló iskola fontosabb adatai: 

1 igazgató, 2 igazgatóbelyettes. Az első számú igazgató-

helyettes a felsőtagozaton van, a második igazgatóbelyettes 

az alső tagozatban miiködik. A  gyakorló iskola oktatóinak Lét-

száma összesen 69 fő. Ebből elsó tagozatos osztálytanitói 

tevékenységet 19 nevelő lát el. 

Délután napközis csoportok működnek az iskolában, összesen 

8 csoportban. 

Tanulói létázása alsó tagozatban 	442 fő 

felső tagozatban 345 fő  

Összesen: 	 787 fő 

A gyakorlóban jelenleg, a következő kisérlet .'',folyik: 

Komplex anyanyelvi kisérlet az alsó tagozatban. 

A kisérlet vezetője: Dx.Bellyei László főiskolai tcnár, a 

gyakorló iskola részéről pedig Baltási Judit gyakorló isko- 
lei tanító. 

1. A kisérlet célja: a/ az anyanyelvi képzés intenzitásának 

növelése szó és irésbeli kifejezőképesség hatékonyságá-

nak  fokozása. 
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b/ olvasós és iráskészség fejlesztése mielőbbi esz-
közzé válása 

c/ e korszerü és egységes nyelvi szemlélet kialakítása 

d/ az anyanyelvi és mdvészeti nevelés integrálása 

e/ korszerü eljárásokkal a munkáltató iskola megvalóz 
sitása — a tanulói öntevékenység fokozása 

- csoportmunka alkalmazása 

— programok és feladatlapok használata.. 

2. A kisérlet időtartama:  1973. U.  1. — 1980: IX. 1. 

3. A kutatómunka eddigi történetes 

A gyakorlóban 1973. IK. 1. indult be a kisérlet. A gya— 

korlö iskolai tanitő igyekezett megvalósl.tani a kisérle 

ti célból lebontott feladatokat. Nem hagyományos írást 

és olvasást ta.tott, hanem anyanyelvet igyekezett tani— 

tani. Itt fontosa szóbeli kifejezőképesség megvalósitá- 
es. A II. ős a III. évfolyamban a tanitő a müvószeti ne-
velést és az anyanyelvi nevelést igyekezett összekapcsol- 
ni. A III .. évfolyamban igen nagy jelentőséget kapott az 

irodalmi képzőm{vészeti ős zenei tárgyu, azonos témájú 
m vak elemzése, de méginkább érzelmi kölcsönbatsuk esz-
tétikai élvezeti szerepük kiemelése. /A tenitónövendékek 
tanítási felkészülése is ebben a mederben baled./ 
Az O.M. a kutatócsoport vezetőjét felkérte egy tankönyv-

pályázatra, l976—han a kutatócsoport vezetője, a gyak. 

isk. tanító, valamint a könyvtár vezetőjével elkészitet-

ték a tenkönyvp&lyázatot, és III. díjjal jutalmaztak. 
A kisérlet további feladata, kutatni az új tanterv tovább-

fejlesztésének lebetőségeit, és előkészíteni az  iskola- 
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rendszer 1990-re tervezett struktúrális étalakit Isát. F 

célnak megvalósitáeában a következő fontos feladatokat 

jelölték- meg: 
1. Az slsótagozatos anyanyelvi tantervi anyag szem ;. 

kenetének kialakitásában az eddiginél nagyobb mértékben 

kell figyelembe venni a neveléstudományok eredményeit. 

Gondolok itt elsősorban az ú.n. "munkáltató iskola" kiala-

kit aára az anyanyelvi képzés szolgálatában. A Picget -éle 

iuteriorizációs folyamatokra a Rubinstein-féle oktatásié- ,  
• 

lektani eredmények lebontósára az anyanyelvi feladatrend-

szerben. 

2. Az anyanyelvi komplexitásba foglaljuk az boddlmon 
k .vül az egyéb milvészeti ágakkal kidolgozandó közvetlenebb 
kapcsolatot: a képzőművészeti és zenei alkotások temati-
kai kapcsolását és feldolgozását, az irodalmi nyelvi anyag-
gal  párbuzemosan. /Ezt "globális" kommunikációnak vagy komp-
lex esztétikai nevelésnek nevezziiik. 

3. Az anyanyelvi nevelés eredményességének fokozása éx- 
dekében nemcsak kísérleti tanítások végzését és azok ered-
ményeinek közlését tartja a célravezetőnek - a kisérlet-
vezető -, hanem ugyanolyan mértékben korszerig módszerek, 
eszkőzr'endszerek kidolgozását, amelyek az anyanyelvi ne-
velés eredményességét szolgáló publikációkban nydjtbetnak 
közvetlen segitséget a pedagógusoknak. 

Főbb eltérések az 1978-as tantervtől: 

1. az értelmi nevelésben nagyobb hangsúlyt tesznek a ne-
velők az alsótagozatos tanulók elemi szinti fogalmi rend-
szerére. Itt történik tebát a nyelv logikai funkciójának 
alapozása. 



-205- 

2. az esztétikai nevelésben ez igényes nyelvhasználat 

alapozása céljából felbassználjuk az irodalmi élményen ki- 

vül egyéb művészeti ágak fokozott esztétikai élményét is. 

3.. a személyiségfejlesztésben nagyobb hangsúlyt kap az 

alkotóan  és aktivan cselekvő tanulói személyiség munkálta-

tása és a mai társadalomra történő nevelés megvalósítása. 

4. Az anyanyelvi képességek fejlesztése elveinek fi- 
gyelembe vétele. Az anyanyelvi ismeretrendszer felbaszná- 

lósával anyanyelvi maveletek végzésére kell a tanulókat 

megtanitani. Ezeket a milvel eteket algoritmusok jellege sze-

rint két alapvető csoportra osztjuk; 
A/ Anyanyelvi készségek /beszédkészség 

olvasási készség 
iráskészség 
helyesírási készség 

B/ Magasabb fokú anyanyelvi jártasságok 
- szóbeli kifejezőkészség - szóbeli. fogalmazás -- 
- irásbeli kifejezőkészség irásbeli fogalmazás 
- szövegek nyelvtani elemzése 

szövegelemzés /szerkezet, tartalmi stilaritás/ 
szövegfeldolgozó jártasság 

nehezebb helyesírási feladatok megoldása 

ismeretterjesztő  mltvek olvasása, elemzése  
szépit oda lmi művek vers, próza olvasása és elemzése 

az anyanyelvi képzés irodalmi anyagához tematikailag 
kapcsolódó képzőmiivészeti és zene i  alkotások 
esztétikai élvezetében való elemi tájékozódás 

A kutatás jelenlegi szakasza az 1980-as év végéig tart. 
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A kutatást továbbra is dr.Bellyei László főiskolai tanér 

vezeti — a kutatásban azonban a személyi feltételek igen 

nagymértókben biztositottek lettek, mert új tagokkel folyik 

e kiséri.et. Részben irodalom szakos tanárok, a megyei ta-

nács, a továbbképzési kabinet egyes tagjai stb. 

A kieérlet helye: 1. Kaposvár, Főiskola gyakorló ált. 

iskolája 2„ oszt. 

2. Dombóvár, Zrinyi Ilona ált. isk. 2. oszt. 

3. Dombóvár, Zrinyi Ilona é.lt.isk. 4.oszt. 

4. S.sd, ált. Isk. 4. oszt. 

A kisérlet 	a Tantervben meghatározott 	anyanyelvi tantár- 

gyi óras gyónok 	keretein belül történt. 

TantAreaki 
Ki ólet4 óraterv 

Osztály: 	 1. 2. 

Anyanyelv 	 10 10 

Olvasás 4 4 
Nyelvtan helyeszrás 4 4 
Fogalmazás 	 OM. 3 

ősszesen= 	 10 10 11 11 

Az 1. és 2. osztályban "Anyanyelv" néven egy tantárgyat 
tanitunk. Ennek tanitása kettő óra keretében történik. 

Az egyik óra általában olvasással kapcsolatos fő felada-

tokat tartalmazza. Ebhez kapcsolódik a második, mely élte- 
lóban nyelvtan bel.yesiráe vagy fogalmazás—centrikus. Az 

izás/2. osztálytól/ egyáltalán nem szerepel külön tárgyként, 

mindig valamilyen feladatboz kapcsolódik. 
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A 3. és 4. osztály ben olvssas, nye lvt-an—belyes%u s és 

fogalmazás eLnevezésú tantárgyakat tanl.tanak. A fentiek 

e következőkkel indokolbatók. 

e/ a  nyelvtan--belyesirás 68 a fogalmazás előkészítése első 

osztályban igen fontos feladat. Átgondoltan és mcgfe lelően 

csakis egységes anyanyelvi képzés kexetében oldható meg. 

b/ a tudományosság elvét szem előtt tartva meg kellett 
tartani a 3. és 4. osztályokban a jelenlegi elnevezés4 

tantárgyakat, hiszen ezzel alcpozni lebet a tudományok ele-
mi fogalmait, 

0/ az fixás tantargy 3. és 4. osztályos óráit megfeleztük és 
emeltük vele a nyelvtan- bel.yeeixás, valamint a fogalmazás 

tantárgyek óraszámait. Igy ezirástanitás feladatait is e 
igyak vették át. 
Az egész kisérlet komplex jellegi , amely teljesebb és egy-
ségesebb anyanyelvi szemlélet megvalásitását biztositja. 
Az eddigi mérések azt bizonitják, bogy a kisérlet be-
lyes úton haled. 
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A főiskolai ezintü  tanit6kénzée  .ielentősége  

A felszabadulás után hazánkban óriási gazdasági, 

politikai változás történt, országunk elindult a szocialis-

ta fejlődés útján. A társadalom változásai háttérül szol- 

gáltak sz iskolarendszer fejlődésének. Ez magaltán vonta 

a tanítóképzés fejlesztésének szükségességét is, 1958-ban 

született meg a törvényege j&. rendelet a felsőfokú tanátó- 

képzésről. Ekkorra alakult ki az e társadalmi helyzet e  

bogy a középfokú tanítóképzést felsőfokúra emelték. 

A felsőfokú tanitóképző intézetek létrebozásával kivánták 

elérni az általános iskola alsó tagozatában az oktatás-ne-

velés szinvonalának emelését. 

A szocialista társadalom minden területén bekövetkezett 

nagyarányú fejlődés ismételten hegkövetelte az oktatás-

nevelés minőségének emelését. Ezért 1974-ben született meg 

a rendelet, a tanitóképző intézetek főiskolává történő 

átszervezéséről, A képzés változatlan céllal folyt e maga-

sabb szintig intézményekben. A tanítóképzés minőségében fej-

lettebb. E ténynek jelei sz általános képzés tartalmi Szin 

vonalának emelésében, és a szakkkollégiumi rendszer beve-

zetésében mutatkozik meg. 

"A tanitóképző intézetek főiskolákká történő étszer-

vezésenem érintette az alapoélkitízéseket. Változatlan 

alapfeladat maradt a tanítók képzése. A korszerűs tett do-

kumentumokban megfogalmazott feladatbontás i  tartalom, és 

tananyagstruktúra azonban megújul. Minden eddiginél ható 

rozottabban mutat a fejlett szocialista társadalom új fel- 

készültségü tanítójának megközelítése felé." /176/ 
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Ez a forma előre mutat, a jövő igényeinek megfelelő-

en  képezi balig atóit. Mint ismeretes 
... az alapvető szellemi készségek, valamint a kéz 

ügyes basználatának fontossága, állandóan növekedni fog, 

legalább olyan fonton lesz a tárnadalom elemi fogalmainak„ 

elveinek, módszereinek ismerete. Az általános muveLtség-

ből mindenkinek annyit kell  felbalmoznia, amennyi elég ab--

bot, bogy az előre nem látbató feladatokra is felkészül 

bessen, akár a munkában, akár azon kívül jelentkezzen." /177/ 

Az általános maveltség alapjainak lerakása a kommunis-

ta személyiségtulajdonságok alapozása a család és az óvoda 

előkészitése után az általános iskolák alsó tagozatában 
kezdődik. Itt  kell felkelteni a kulturális és a közéleti 
érdeklődés igényét e tanulókban. Abból a megfontolásból, 

melyet ez általános iskolai tanitás-tanulás folyamatának 
új tartalmi dokumentuma igy bont le a tantó számára: 

"Az általános iskola célja, bogy megalapozza a szo-
cialista ember személyiségének az ismeret-világnézet-ma-
gatartás egységében történő kialakitását, a társadalmi 

müveltség alapvető javainak ez életkor lehetőségeit fi-

gyelembe vevő feldolgozása útján, épitve a fiatalok mun-
kájára, közösségi tevékenységére, tapasztalataira." /178/ 
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Ealta.lutguLkaah2LAa 

e/ A főiskolai oktatói keret 68 fő lesz a következőkben. 

A még hiányzó állásokat év végére be fogják tölteni. 

b/ A hallgatói keret 200 fő lesz. Ezt a keretet a távoli 

évekre nem emelik. 

a/ A főiskola épülete bővül 250 fős előadóterem épitése, va- 

lamint új könyvtár épület kialakítása vált szükségessé. 

d/ A diákottboni kérelmek szükségessé teszik egy 250 fős 

diákotthon épitését 8 bentlakás zavartalan biztositáse 

érdekében. 

e/ Uj gyakorlóiskola épitése - jelenleg nagyon távol van a 

főiskolától - a tanitóképző udvaxán /250 fős/. 

f/ Átszerveződik a főiskolai képzés - megezünik szeptember-

től a pedagógiai szakkollégium,;:. működése. 

g/ Uj tárgyként 1980 szeptemberében belép az állampolgári 

jogok és kötelességek c. tárgy. 

b/ A pedagógia szakkollégium tárgyait: Gyermek- és  ifjuság-

védelem, Napközi-otthoni nevelés; Bentlakwsos intéz-

mények nevelőmunkája; Korrekciós nevelés - 

a főiskola teljes egésze beligetje, amely főleg e Neve-

léstudományi Tanszéken jelent majd bizonyos szaktárgyi 

csoportositást. 

A továbbiakban nem váxbetó nagyobb lélekzetú. átalaki-

táe, uj csoportositás, hosszabb távon nyugodt körülmények 

között folybet a fiatal tanitök képzése, személyiségük •sokk 

oldalú fejlesztése, s felkészitésük nevelői hivatásukra. 



Fe Lbasznált irodalom 

1. Szakál János: A magyar tanitóképzés története. Bp. 
1959. 11-13. 1. 

2. Conscriptió Scbolarum Somogy m. Levélt 1789. 

3. Szakál  János: A magyar tanitóképzés története Bp. 1959. 
121 old. 

4. Conscriptio Scbolarum - /Somogy m. Levéltir 1789./ 

5 .. Az  1777-i Batió,Fducationis, Ford. bev. jegyz. ell. 
Prim Aladár Bp. 1913. kath. középisk. Taniregyesület 
66 .. 1. 

6. 1779-ben kiadott rendelkezés. 

7. Szegbalmy Gyu la: Dunántúli vármegyék Bp. 1939. 566 1. 
8. Dr.Bajkó-Dr.Vaskó: Egyetemes és magyar neveléstörténet. 

Tankönyvkiadó Bp. 19 73. 320 1. 

9. Hoss .  József: .A kaposvári plébánia története /Veszprém, 
1948.'159. old./  

10. Bódi Ferenc: A Csurgói Gimnázium másfélszázados törté-
nete. -Tk. 163. 1 ,. Kaposvár, 1943. 

11. Bódi Ferenc: A Csurgói Gimnázium másfélszázados törté-
nete. Tk. 167. 1. Kaposvár, 1943. 

12. Az óraterv és tananyag kézirat. Csokonai V. Mihály Gim-
názium könyvtára Csurgó. 

13. Köte Sándor: Közoktatás és pedagógia ez ebszolutizr us 
' és a , due1•izmus korában 1849-1918. Tankönyv kiadó Bp. 

1957. 
14. Koltai Istv án: A Csurgói m.kir. ált. tanitóképző-intézet 

története. Szeged, 1939. 7 oldal. 

15. Eötvös József . Válogatott ped. mivel. Osszeállitotta: 
Felkai László. Tankőnyvkiadó Bp. 1957. 186-207. 1. 



16. Somogy megye múltjából. Kaposvár, 1972. Szerkeszti 
Kanyar József. 

17. Vö. Helytartótanácsi iratok 4354/1964. sz. ü.i. SML. 

18. Somogy megye múltjából. Kaposvár, 1972. Szerk. Kanyar 
József 

19. A VKM. miniszter országgyülés elé terjesztett jelentése 
Budán 1872. 

20. Mátrai Gyula: A Csurgói magyar királyi áll. tanitóképzó 
intézet tőrténete ég jelen állapota 1869/70-1894/95-ig. 
Csurgó, 1895, 1 old. 	 . 

21. Somogyi Ujság 1869. május 4. száma 

22. Koltai István: A Csurgói M.Kir. Áll. 2enitóképző Intézet 
története. Szeged, 1937. 7. old. 

23. Koltai István i.m. 9. lap. 

24. Vö. Mátrai Gyula i.m. 11. lap 

25. Mátrai Gyula im. 7. lap 

26. A Dunántúli evang..reformált,egybázkerület Pápa város 
1869. d. július 16. és 17 .. d. napja folytatólag tartott 
közgyűlésének jegyzőkönyve 1-2. 1. 	. 

Református egyházközség irattár Somogyszob. 

27.. Vö. Mátray Gyula i.m. 7. old, 

28. Bötvös József 187o. okt. 4. leirata BILL. 

29. 4ö. Koltai István i,n. . lo. 1. 
Mátrai Gyula i.m. 11. 1. 

30. Vö.. VKM miniszter országgyülés.elé terjesztett jelen-
tése Budán. 1872. 70-72. 1. 

31. V.  jelentése 74, 78. 1. 

32. Koltai István i.m. 131. Jelentés a Csurgói m.k. állami 
tanitóképezde állapotáról 1874. /Csurgói gimnázium 
könyvtusa/ 



33. Mátrai Gyula i.m. 18-19. 1. 

34. A Csurgói kir. állami tanitóképezdének 1874/75. évre 
megállapitott költségvetése 1879. aug. 15-én. Tanitó-
képző Főiskola Könyvtára, Kaposvár 

35• Mátrai Gyula i.m. 19. lap 

36. Mátrai Gyula i.m. 24. lap 

37. Mátrai Gyula i. 26. lap 

38. Szakál János: A magyar tanitóképzés tört. Bp. 1934. 

39. Mártin Emil és Szuppen Vilmos: Magyarországi közoktatás-
ügy.,. Törvények ezebályrendeletek Bp. 1898. II. kötet 
17 1. 
Szabályrendelet a tanitó és tanitónőképezdék igazgatá-
séról. 

40. V.ö. Mátr ai Gyula i.m. 1031. 

41. V.ö. I3ázíszabályok. Kézirat a Csurgói Osokonsi V. Mihály 
Gimnázium könyvtára 

Mátrai Gyula i.m. 104. 1. 

42. V.ö.  Magyar  Tenitóképző Bp.1932. 
Dr.Frank Antal: A tanitóképzés központja a tan:itónö-
vendék. 

43. Szakál János i.m. 70. 1. 

44. Emlékkönyv a Csurgói Áll. TTnitóképozde 1879/80. évi 
növendékeinek munkálataiból. 14 1. 

45. I.m. 14. 1. 

46. I.m. 15. 1. 

47. I.m. 14-16. 1. 

48. I.m. 49-52 1. 

49. Soltai I: ím. 21-22. 1. 
50. íFKí 11755/1873. sz. rendelet OD Bp. 
51. V. ö. ,Szakál  János: A magyar tanitóképzés története Bp. 

1938. 82 1. 



52. Y.ö. Szakál János i.m. 82 1:  

53. Q.ö ,. Gyakorlati oktatás a csurgói tanitóképzőben  

/kézirat/ SIgL  

54. TO.  Szakál dános í.m. 89 1 ..  

55. A Osurgói m. kir. áll. .  el., népiskolai tanitók ért.  
1913/14 okt. évr51 31.  1.  

56. I. m. 34 old.  

57. I.m. 46. 1.  

58. Koltai im. 103. 1.  

59. áoltdi i.m. 103., 1.  

60. San;par József: Harminc nemzedék vallomása Sorpogyról  

350 L. Történelmi olvasókönyv, ffap osv ár 1967.  

61.kegyar Tanitóképző„ Budapest, 1919. 70. l..  

62. Csurgói Főszolgabirói iratok 2409/1918. S.M.L ..  

63. Néptan .itók Lapja = Zigáany Zoltán Bp. 1919.  

64. Néptanitók Lapja 1919. III.13. Budapest ,, 24. lap  

65. Bereozky-Somlósi-Nagy: Neveléstörténet, Budapest }  1975.  
266. .1. ' 

66. K IP  - program  

67. Jóboru Magda, Mészáros István, Tótb Gábor, Vég Qttó  
Beveléstörténet, kézirat.Tankönyvkiadó Bp. 1978. 353--  
354. Lap  

68. Dobossy Elek visszaemlékezései. Balatozfenyves, KölcseV  
ct. 92. levél 1978.` 

69. Bslwax Margit visszaemlékezései Osurgó, 1976:  

70. 0s.ztály-anyakönyv a csurgói állami elemi. népiskolai 	,  
tsnitóképző intézet I.  osztálya számára. Kezdődött 191 8.  
szeptember.FeZvbtAli napló sz~.~mas.151. 39 sorszám -  
8aicrag Margit - magántanuló S.M.L.  



71. Osztály anyakönyv II.oszt. zámára 1918. évi G. sorszám 
meó, 7. Hollosi, 8.. Szebó, 9. Haid, . ,19. Nagy István 
IT. osztály 3. Malek, 4. Sátrán S.M;b. 

72. Musits Jenő: 1 gy kommunista agitátor eleste. Csurgó 
Pártbizottság 5-6. lap 

73. Somogyi Uunkás Kaposvár, 1919. aug. 1. 2.. lap 
Tanítói átképző tanfolyam - Balatonberényben 

74. Dobossy Elek levele, visszaemlékezései 
Balatonfeigves, Kölccey F. el. 92. 

75• Somogy u,cg jei 	Osztály 186/13/1919. bat:irozeta S.M.L. 

76. A csurgói n.kir. áll. tanitóképzá értesitője az 1925/26 
és az azt megelőző 7 tanévről 28. lap 

77. Kottai I.. i.m. 134. lap 

78. Uj í: omogy Kaposvár 1919. szept. , 2-áán 4. lap 
79.. Somogy vármegye Kaposvár 191.9. okt. 2. -án 325 lap 

Az csmeo iskolaszékeknek -- Göriczy Ferenc 

80, Kottai I tván i.m., 981. 

81. "0 , uz ó" 1921. okt. 16-án 

82. BeLs ő:omogy 1923. nov. 11. 31. . 

83. &tesitő 1926/27 40 oldal 

84. Csurgói mait. áll. elemi népiskolai tanitvk4ző 4inté-
zet értesítője Edz 1926-27. évről. 10. lap 
Szerk.: Brunovszky R.  Baja 

85. Beszélgetés Dobossy Elekkel, 1979. jul. 14. 
Baletonfenyves 

86. Belsősoaogy L933.. május 7. 4. oldal 
87. Dobossy levele 1979. Belatonfenyves 

881 Csurgói értesitő 1906/07 tanévről 

89. Csurgói ér tesitő 1913/14•tenévről 



90. Csurgói értesitő 1918/19. tanévről 

91. Csurgói értesitő 1926/27. tanévről 

92. Csurgói értesitő 1932/33. tanévről 

93. Pest, 1870. 137 1. . 

94. Bárány I. Tanitók könyve. Pest 1871. 1. 1. 

95. Dr.Bajkó - Br.Yaskó: Egyetemes és ®awar nevelés- 
trrténat Bp, 1973. 222 1. /Apáczai Válogatott pe de- 
gógiai mügei I.®.. 97 1. / 

96. Bárány Ignácz: Tanitók könyve. Pest 1971. 94 1. 

97. Bárány Ignácz: im. 49. 1. 

98. B3r6.ny Ignác z: im. 44. 1. 

99. Komlósi 2ánaoz: Neveléstörténet Bp. 1977. 81 lap 

100. Bár tim I.: Tani-0k k4nyve i.m. 94. lap 

101. Uo. 104. lap 

102. Uo. 110. lap 

1.03. Uo. 116. lap 

104. Uo. 117.16p 

105. Uo. 122. lap 

106. Uo.  14w--1.46 . lbp 

107. Uo. 203. ::. 

108. A @agya=oxszági tani.tók II. egy. gyülése 134 lap 

109. Bp. 1074. aug. 9-13. Bp. 1874. OPKM 

109. Mobar József: gj Rendtartás és képesitő vi.zsgáls ti 
szabályzat. Magyar 3anitók4ző 1901. 132 1. Bp, 

110. Uo-.: 161. 1 . 

111 ,. IIo. Magyar Tanitóképző 1902. Bp. 329. 1. 

112. ldobar József: Az if jusági olvas®ány ok és könyvtárak. 
Magyar Tanitóképző 1903. 10. sz. 249. 1. Bp. 



113. Bober József: Az  igazgatói értekezletekről. 
Magyar Tanitóképző 1909. 101. Bp. 

114. lobar József: Törvénytervezet a tanitó és tan.tónő-
képzés országos és egységes rendezéséről . Bp. 
1916 OPKM 

115. Koltai István: A csurgói m.kir..éll. tanitóképző 
intézet története. Szeged, 1839. 81 1. 

116. Népiskolai Szemle Csurgó 1881. Szerkesztő és liadó 
Adorján Miklós. Nevelési-Oktatásügyi Közlönyv. Csoko-
nai V..Mibály Gimnázium Könyvtára. 

117. Uo. 	. 

118. Népiskolai Szemle Csurgó 1881. Csokonai V. Mihály 
Gimn. Könyvtára. 

119. Uo. Nevelés-oktatásügyi rovat. Csokonai V. Mibály 
Gimnázium könyvtára. 

120. Vö. i.m. 

121. Vcs. i.m. 

122. Szakál János: A magyar tanítóképzés története. Bp. 1934. 
82. lap 

123. 1884. I. 1D. Népiskolai Szemle megjelent szám. 

124. Népiskolai Szemle 1881.szept. 10-én megjelent száma 
Csurgó, Csokonai V..Mibály Gimn. könyvtára. 

125. Mátrai Gyula: A csurgói magyar királyi állami tanitó-
képző intézet története és jelen állapota 1869/70. 
1$94/95-ig. Csurgó 1895. 29. 1. 

126. Petbes János: Gyermekpszichológia a szülők, tanítók 
és tanitó-növendékek számára. Bp. 1901. Elősz ,ö. 

127. Pszichológiai alapfogalmak kisenciklopédiája . 

Tankönyvkiadó Bp. 1978. Szerkesztette Bertha Lajos 
64 lap 



128. Petbes János s Vezérkönyv a sz ámtantanitasboz tanitók 
és tanitónövendékek számára. Nagykanizsa, 1901. 190 lap 

129. V.ö. Petbes J. i.m. 230.1. 

13o. V.B. Petbes János i.m .. 241-242. 1. 

131. Vaezkó Mibály: Neveléstörténet-Kézirat 1954. 58-59. 1. 
Bp. 

132. Iskolai Szemle. Felelős . szerkesztő Adorján Miklós. . 

Csurgó 1886. Csokonai Y. Mibály Gimn. Könyvtára. 

133. Iskolai Szemle 1896. 20 sz.  /dec. 25./ 

134. Iskolai Szemle 1886. 1. sz. 28-29. lap 

135. V.ö. Iskolai Szemle 1887. 1. sz. 22. 1. 
Magyarországi néptanitók egyesületeibez! 

136. Komlósi Sándor: Neveléstörténet Bp. 1977. 183.1ap 

137. Komlósi Sándor: Neveléstörténet Bp. 1977. 184. lap 

138. Kelemen Elemér: .A csurgói "parasztdolgozók tanitókép-
zőjen Ped. Szemle 1970. 10; évf. 1105 old. 

139. Kelemen Elemér: uo. 1106. old. 

140. A VKM 1250-I-5/1950. IV. sz .. rendelete. 

141. A Somogy megyei,TanOcs Okt. és.Népmüv. Oszt. 
1250-110-2/1950. sz. felbiváse. 

142. Merő László: A ,kaposvári középfokú Tanitók pző intézet 
1950-1960. Ped. szemle, 1970. 12. sz. 1106. old. 

143. Merő Zászló: A . kaposvári közOpíokú Tenitóképző intézet 
története. Ped. szemle, 1970. 12. sz. 1108. old. 

144. Ravasz János: Szöveggyüjtemény a magyar nevelés törté-
netéből. II. köt. Bp. 1957. 380-38. old. 

145. Kaposvári Tanitóképző Intézet  Irattéri jegyzőkönyvei 
és naplói 1950/51. 

146. 1957. aug. 27. értekezlet jegyzőkönyvéből. 

147. Jankovite Istváné jegyzőkönyvéből 1953. január 15. 



148. Merő László: A . kaposvári középfokú Tanitóképző Intézet 
1950-1960. Ped. szemle, 1970. 12. sz. 1109. old. 

149. A müvelődésügyi miniszter 1959. jelentéséből. 

150. A Kaposvári Tanitóképző Intézet jegyzőkönyvéből. 
1959. VI.  30. 

151. Szeléndi Gábor: ,A felsőfokú tenitóképzés első évtize-
de 1959-60. Pad.. szemle, 1970. 12. sz. 

152. Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei. II. köt. 
41. 1. 

153. Tavesi Lajos:  Tanoda 'és'egyház 1848. Nevelési emlék-
lapok, Pest 

154. Ravasz János: ,Szöveggyüjtemény a magyar nevelés tör- 
ténetéből. 8p . 1957. 	• 

155. séptanitók We 1919. 2. sz. ' 

156. Markó Endres Két$ zázéves . a győri , tanitóképzés. 
Ped. Szemle 1978. 12. sz. 1111.. old. 

1S7. Kivonat a Somogy megyei Tanos 1957. III. 26-i ülése. 

158. Másolat a Városi Tanöcs  VB.  üléséről 1957. VI. 12. 

159. Jegyzőkönyv a megyei Tanács 1958. július 5.-i ülésé-
ről. ' 

160. Tanterv . és program , a felsőfokú tanitóképző intézetek 
számára. 1959. Miiv. Min. 	 . 

161. Miklósvári Sándor: Az  ált. iskolai pedagógusképzés 
helyzete és fejlesztésének fő feladatai. Pelsőokt. 
Szemle, 1968/10 .. 

162. Ködöböcz József: 1. tanitóképzés karszerüsitésének 
problémád. Pelsőokt. Szemle, 1964/7. ez. 



163. Szeléndi Gábor: A felsőfokú tanitóképzés 

164. Sárdi Lajos: Fiatal tanitók élete és munkája. 
Somogyi Szemle, 1965. év . 1. sz. 

165. N. Sándor László: Llléstalanok. Köznevelés 1964. 
14-15. szám 535 • Z. 

166. Mí.klósvári Sándor: Köznevelés 1966/3. sz. 58. 1. 

167. Miklósvári Sgndors Az általános iskolai pedagógusképzés 
helyzete és , fe j lesztésének feladatai. Fe lsőokt. Szemle 
1968/10. sz. 

168. Markó E. 200 éves a győri képző. Ped. Szemle,  1978/ 
12. sz. 

169. Mee 1972. VI. 15. oktat politikai határozat  alapján. 

170. Markó  E.  Ped. Szemle 1978/2. 

171. Miklósvári Sándor nyilatkozata a Köznevelés 1966/13. sz. 

172. Markó Endre: Szakkollégiumok a főiskolai tanitóképzés 
rendszerében. Pél.sőokt. Szemle 1978/7-8. 

173. II.o. 1978/12. sz. 

174. t3. o. 1978/7-. 

15 i Pártélet 1976/9. 34. 

176. OPEM Budapest, 1976. 

177. Markó Endre:. Szakkollégiumok a főiskolai tanitóképzés 
rendszerében. Fe lsőokt. Szemle 1978/7-4B. sz. 

178. Torsten Husen: Iskola az ezredfordulón. ,Pedagógia 
időszerű kérdései külföldön TE.,Bp. 1972. 



Iroda lo 

1. AdorAn Miklóss SzUltiföldiame Nsgy-Kanizsa 1891 

2. A mover Taniosköstirsaságmtimelődéspolitia. Válo* 
Watt rendeletek, dokUmentumok, oikkek. GondoDat 

Xiad6 Bo. 1959* 

3* dx.Bajkó Wavle: As iskolatörténeti katatások módszer-
tani kérdései &war Ped. Társaság Bp. 1978* 

4. dv.Bajkó Vaskó: Swatomes és mower neveléstörténet. 
TaWanyvkiadó Bp* 1974, 

5. $42!án$ Gyalat Földrajz tonitóképsi0 intézeterl,növendékek 
és tanitök basználatára. Bp. 1890. 

6. Bárány Ivies Magyarerszág története elbeszól4sekben. 
Pest 1870. 

7. Bárány ignitozt Titót 	nyva. Rest 1871. 

8, Csurg6 és Belsősomogy o. folyóirat 1931,4934* 

9* Kanyao Józseft Harmino nemzedék vaLlomása 80moar6l. 
Kaposvár 1967* 

10.dr.Kolezen Blemérs A Somos7 megyel tanitóképsés törtétke-
tébOl. Pad. 8zemle 197Q4 la* 

U. Zoltai Istvint A opurei mokir. All. tanitóképző ité-
met története. Szeged 1959* 



12« $öte Sándort Ki3soktatáa és pedegóGla az abszolutismta  
ü~ u úuc+1izat:a n:o16.bun. 1449M191a. 2o•..üzvvkiadó, Bp.  

g,(.Í 11 

13. Mátrai Gyula ; A  osunói meg$a9r királyi állami tanitó—  
képző intézet történsto ós jelen úll.apflta. 1869/70,,  
1894/95-ig• tlsu.rgó 1895*  

14. Mer3 László: A középfokú tanitóképsós 10 éve. Fed, ►  

Szemle. 1972+ 10* oz.  

15. Mészáros Istvánt Nóp+aktatasuzYk 15")3. 1777. közuttll  

11.14. isOslemc:n$ek 11p, 1972+  

16. 1.3evd:léstört6nsti olvasókönyv. Fzerl:. gom1ósi. Sándor *  
Tagkön.yvkj adh. RI. 1978. 	 . 

17. Pszivilolhgiel ulapfogaiulak kis en4.i.Llax)étliája.  
Tank'rin:yvkiasG. 43,. 1978. 	Eatba Lajos  

Szakál János: A mag$ar tapitókópzón történet. Bp. 
1934• 

 

19. 8zeh.almy 	eunAntil1i vármegwók. Bp.  1939.  

20.. Drrt8seléndi G,ibcart A Felaaárokit tani.~► kópzés  sled  
10 éve, 1959•-1969, Pmd., 8sem10 1972. 10.  

21. Pethes dánost V'ezÉrkőuyv a ezámtantuni.tBsh©s tanulók  
es  tanitónüvendékek $zámára. NaGyk€ri.zas 1901,  

22. Kam3n Andrist A csurgói tanitóképző története /Iskolai  
Szemle 1979. / Kr.  


