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JIakM. ,••.•It.o4rúlDl_ 14&akht Uml.p1 ealékesMre • .slit
HunUDt.t eu-eu jel.riteSaérlordu16. IbUtUDk, jelellUDlt éa jlf-
TeSllIt8&01'01I_ eC7lÚSrs épUl, a as érlordu16toll, a azÚTeté. UD-
Ilsp1altalaBin aég inkább ér.zzük rele1688égUDltet a auak4ért.
_e17et 't'ég.iiIllt,.a jel.llért é8 lijtl.•.•nd6ért. _el,n.t f01'lllÚ&:-
aában réss •• et T8C7UIlIt.

~ Umlepi "SemlétesésuntDet kUltlllösj.l.nt6séset 84 as,
hoU két .s_éft7re .alétezUnk. Uunepel,1ük intéz8tllllitfezmá).lIl-
dnllk 100. és f.la6oktaUa1 inUZIIutDD7é alalallúUnk 10....ten-
4.;!ét.

fiúyea jubll.UIIIUDIta taDi tóképsés oraságoa Uml.p. 18. 1Il-
tésetUDlt tlrömm.l Tállalta a h~1sazda mest1szte16 ss.r.pét a
t1 ••••.•s érlorduló megrend.s'8ében.

A tett6. ;!ub11umnak megfele16en Uml.p1 bes.édemben intéze-
tUlllt100 éye. ttlrténeté••.•l ée a fe18eStokú tan1tóképzés létreho-
sú4Pak j.l.nt6.ég •••.•l ki••.iDok foglalkosni.

I. '

1. lIltésetUllltalapit.a asorOS8D tl8uefUgg az 1868. éyi
népottatás! ttlrYény sz.nt.aité8é ••.el. Résóta Yajudó probléma
aegoldását •.•• nemzetért a nemzetnek tele168 osztályok •• áza-
dos a46a8ágiDat törle8zté8ét jelentett ••• a 1:tlrYéD7. ~an401:-
toztató, hogya ID&U&r 8zellemi létnek micaoda úl,.éS8ltbc51
tellett felem.lkednie.

BasiDkban a nx. 8Z~ d.retm C8Upán néhány feleksz8U,
t8Ditóképs6 mUködött, nyilTán teljesen egyh~l betolyú alatt.
óriási Tolt a tan1t6h1ány ., Id1löntla.n a falvakban - 8 a falusi
taDitók j.l.ntó8 része mindentéle képzettség és képesités nél-
kUl foglalkozott agyerekekkel. Bem yoit egy8éges tanterY~ nem
yoItak tanköllyv.l. Ctlak a 8zázad második f.lében rohamosan 11:1-
bontakoZÓ tapitalisálódáa 8Urget6 mUTeleSdé8i igényeinek hatásá-
ra rendezték a népoktatás Ugyét, a lntézkedtek a aUT8l6déapol1-
tlta lránJ1tói a tan1t6k4pzésr61.
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~tvÖ8 J6zsef m1D1sztereége alatt -'e'törYény alapján -
létrehozott állami t&D1t6kápz6k között az els6 a mi intézetUDi
volt. l869-ben "Budai b.lami Tan1t6képezde" ~éven kezdte meg
lIIunkájátegy oeztállyal, 6 tanárral és 9 növendéltltel.

A tanterv a következőkben Jelölte meg feladatát: "Képez-
llen hivatásulc iránt lelkesl116, foglalatosságaikbsn jártas, oly
munkás és ügyes t&D1t6kat, akik az emberiség szeretetének érzé-
sét61 áthatva. alapoe ismereteik segitségével és kiváltképpen
j6 példaadással vezessék a gondviselésUkre bizott növendékeket:
önAl16ságra; az ismeretek gyűjtésére, az erkölcsi nemesebb ér-
zésre és általában a felvilágoeodásra."

Bár nehézkesen megfogalmazott, de nagyon szép gODdOla,tOk"
ezek a tanit6 feladatár61. 1I0ndhatnám, hogy korszerUek, '- ma
ls id5szerUek.

E jubileumi Unnepségeorozatra va16 felkészUlés időszaká-
ban megkiséreltUk az intézet 100 éves tHrténetének részletes
feldolgozását. Azt kerestük, hogy az adott társadalmi körUlmé-
nyek között hogyan igyekeztek megva16sitani intézetUnkben az
eötvösi koncepci6 halad6 törekvéseit, és mennyire teljesitette
intézetUnk.azon kötelességét, amely a népoktatás fejlesztése
érdekében az állami tanit6képző intézetekre hárult.

'-O IntézetUDi életének az a kezdeti, több mint negyedszá-
zados szakasza, amelyben Gyertyánffy István 1'rán;y1tása alatt
tevékenykedett. mindenféle szempontból csak poz! tivan értékel-
hető. Gyertyánffy-t l873-ban nevezte ki Eötvös J6zaef kultusz-
miniszter az intézet igazgat6~ává és 1898-ig töltötte be ezt a
tisztet.

A magyar neveléstHrténet értékelése 8zarint intézetUnk
Gyertyánffy vezetése alatt hamarosan az ország legkiválóbb ta-
Di t6képzóJ e, pedagógiai intér.ménye lett. Ezt a rangot nem he17-
zet1 kiváltsága biztos1totta számára, hansm bels6 élete, magas
fokÚ pedag6giai szervezettsége, tartalmas munkája. Uj. célaser\1
épűlet, internátus, saját gyakorl6iskola. gyakorl6kert, az in-
tézet által kidolgozott és a minisztérium által jóváhagJott.
átgondolt tanterv volt egyrészr6l e munka eredménye. S i17en
feltételek között folyt az intézet pedagógiai tevékeD1Bége a
demokratizmus, a harmonikus nevelés 4s k4pda. as emberazara-
tet, a gyermeki 8Z8mé17ia6g iráttÚ'dek16dSa •.• gyermeki lSD- .

- 5 -

. ,
~b~
1. •



tevékeQ7ségkibontakoztatás4nak jeSfében. Szembe~ardulta rideg
tekintélyelvvel. következetesen ~ellépett 'a ~ormalizmua8al
szemben.

Már 1881-ben igy ~oglaLbatta össze Gyertyánt~y az ed41g1
munkaeredméQ7eit: "liellldicseJtazlinltazzal, hogy ismern6k egész
Eurépa tanügyét• de abból. 8IIÚ.t iamerlinlt, bátr8lt v&gy\:Dltmeg:"
kockáztatni azt az állitáat. aligha látszik Európá kulturálIa-
maiban'088on1óiskola, amely az összes népoktatáai intéze.teltet
egy olyan organikus egészet képez6 kapCsolatban lIIII.Jtatná~el.
mint a mienk..·

AlIIegállapitás jogoaultsága vitathatatlan. Intbetlinlt eb-
ben az id6ban méltáa viselhette a Pedag6g1umnevet. hiszen a
taoit6képzés és a tapcsoi6d6 6 osztályos gyakorlóiskola mellett
itt ~olyt a polgári. iskolai tanlt6képzés is.

IntézetUnknek ezt a kezdeti. közel JO éves korszakát te-
kintv6. úgl tUnik elmondhatluk: az eötvösi elképzelésak az ak- /
kor működőpedagógiai testület munkájábanmegva16sultak.

J. A Pedag6giumbOlllláaaGyertyánffy távozása után megkez-
46dött, - a polgári·iskolai tanit6képzés kivált az intézmény-
bISI. 1911-ben a tanit6képző intézet internátusával együtt a je-
lenlegi épületbe költöZött.

KlSzbenIllegváltoztak a politikai viszonYOkis. Háborus ké-
8zUl6dés. a népek szembefor41táa4nak légkörében élt Eur6pa. A
kibontakozó nacionalizmus hullámai a nevelésUgybe is behatol-
tak~ Amia századforduló után, ~A rJlönösen a két világháború
között, a Horthy-fasizmus évei",,· ,jellemezte a tanit6képzés
szellemét, a nevelés ideo16gia ala?jait, azzal nembUazkélked-
hetUnk.

Az intézet akkori vezetősége a hivatalos. áll8IIÚ.politiJta
lelkes végrehajtója volt.

Ugyanakkorerre akorszakra nemCSMez volt jellemző, Azt
is elmondhatjuk - és ez végtelenül fontos - hogy intése tUnk
ebben az időben is a gondos pedag6giai munkamUhelyevolt. ahol
j61 képzett tanárOk tudásuk legjavát adták növendékei!cnek.Csak
igy érthet6, hogy az általuk nevelt tanitóit zömeiskolai peda-
gógiai munkáját eredményeee!1végezte és a falvakban ·nemc8upán
az iskolában tevékeny~edett. hanemjelent68 8zerepet vállalt a
felnóttek kultúráli8 neveléeében le.-As intézet tanárai kösUl

- 6 -



tö:,oen - intézeti munkájuk mellett - gazdagitottált a pedag6gia
tudományát. Munkáseáguk fÓképpen metodikai vonatkozásban lti-
~mel~ed~. Tanitóitépző-intezeti ée népiakolai tankönyvet i~tak.
10 ott találjuk őket a módszertani kézikönyvek kidolgozását
v6gzó 9zakemoereit között is.

4. IntézetUnk felszsoadulás el&tti történetét tanulmányoz-
va e~ondbatJuk. hogy gz intézetben dolgoz6 tanári kollektiváK
II ta:c.ité"épzó.itrehárul6 alapvet6 feladatokat nemcsak hogy ered-
ményeeen megoldották,banem tevékenységUket több vonatkczáaban
i 8 példaként lehet 'tekinteni.

Milyen ;>ozitlvWROitraérdemes r••l!"igyclntink?II.ttértékel-
(J"tUnk 1Ilcl,ut6dllkaz elmult korok pedagóguaainak munkájáb6l?

••/ li Bzázadfordu16ig intézetünk 1800, 1900-t6l a felaza-
baduláslg pedig közel 2000 tanitót adott az országnak. Benéz
lenn~ számokoan kifejezni, milyen óriási szellemi 6s kultúrá-
Ua energiát, érzelmi potenciált jelentett ez a cealateJL4000
tanit6. Behéz lenne azámezerJen megmutatni, hány ezer gyermeket
nevelt értelmes, jellemes fiatallá. Hány ezer ifju ée felnőtt
Irtíszön!!pt te enne k a 4000 tanltónak szélesebb lát6kör~t, s~emlé-
lete g~zdBgvd(wát. humanltása kibontakozását.

Ha mindezt nem ls tudják felmérni, az nyilvánvaló,hogy a
felRzsbadulás el6tt intázetUnkb6l IdkerUlt tanitók zöme dolgo-
zó népünk javát szolgálta. S6t az ia ismert el6ttünk, hogy kö-
zúllik nem kevesen a felszabaduláe utáni pozitjv tevékenyaégük-
kel gegitett"k néJlUnIfúj 'életének alaituláBát, s ma te aktivan
doJgo~nak. Az 18 ismert, hogy az 1945 e16tt végzett tanit6k kti-
zUl np.m egy a kőzoktatáe és a magyar Itultúráli8 élet magas
posztJa1ra kerülve azolgá~ta .agy szolgálja ma ts a nemzeti
kv ltl;l"ftügyét.

o/ :??ldalrént!lllrv.t e16ttUnk a TOlt tanári hatUletek hi-
?"t;;í"1J7."r •.• e te , J~lke8."jJ••e , amelJyel' elérték, hogy tanitvá-
r. :'\~' '" Or.:;" : l:'! t.1,Z.'!,rr.tel',t.'!J • .r·83.aP.'ZkOU.8fH·Jtt~ ~ondOlJJa.1C lntézetünk-
1'•.•• Cf.:tltt:*!lr..rl.aniÍ i(;!fj~~tlr;d6p.:unkró1 hlrt &dtWl.c II fiépfu·.ahadaág

~v.ylk tlzám&O!lI•• " volt tllllitVányolr9zázai rp.agált••iI ,. közle-
mew/re. LehetetJer: mf!ghbtódáe néU,U1 olvasni ezeket ftlevele-
ket. Az itt végzl'ttek sZlÚIIárama le 91. egylr.oriszeretett Alma
Ma~ert Jelenti lntézetUnlc. Caak azt Idvinhatjuk, az általunk
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nevelt 108m.t6g8D8rác1ók iDdzetUDlchllz' val6 vcm&6dása is haeon-
ló leQen.

ci lntézetunk felszabadulás e16tti törtéDetének tanulmá-
n)'OzlÍ8a azt mutatta' - emint ezt már emll.tettem "", hogy a Budai
TaDit6képzó mindig a gondos pedagógiai JIIUDkamUhelye volt, ahol
a j6l képzett pedag6gusok fáradtságot nem kimél", tudásuk leg-
Javát adták taDitványailmak. TudatábBD voltak BDDek, hogy az
oktatásügy kHzUgy ée hogy az oktatás IdilöDtéle f6rumai közül ie
kiemelkedően fontoe a tBDitókat, tanárokat képez6 neveléBi iD-
tézméDYek JIIUDltája. BDDekszellemében dolgoztak.

BekUDlt, a taDi tóképz6 iDtézetek jelenle,gi amltásainak iD-
tézetUDlt ezen hagyomáJlyát nemcsak JIIegőr1zn1t hanem továbbfej-
leezteD! is kötelességünk.

dl PéldakáDt IUlhat e16ttÜDk az iDtézet volt tenárainak
elllléleti érdekl6dése, tár87bell felkészültsége. GyertyáDtfy
IsnáD, Bartalus lstváD, Kazocsa TivB4ar,oltirtUy PIU, GyulBi
':LászlÓt Suppan Vilmos, Uss Áron, SztBDk6 Béla, Drozdy Gyula.
QUint Józeef, Csada Imre, Váradi József tudományos JDUDltásságuk-
kal is sokat tettek a taD1tóképzés, a népoktatás tartalmi ée
módszsrtBDi kérdése1nek fejlesztéséért. 1letlik, tevékenységük
erősitheti bennUDlt azt a meggy6z6dést, hogy aZ igényes, a ne-
ve161 fele16sségtudattól áthatott tanárok az oktató-nevelő mun-
ka mellett részt vlUlalnak a nevelésügy országos gondjainak
megOldásában, s hatni, tenD! akarDaJC iDtézeten kivüli terUlete-
ken 1s. UQ gondolam, errlil sem szabad elfelejtkeznliDkl

II.

1. Az elmúlt 100 év története magában foglalja közoktatá-
sUDlt történetének azt a eorsfordulóját 1s, amelyet az 1945-ös
felszabadulás jelentett. A kibontakozó népi demokratikus fej16-
4és soráD a földreformmal.. a Qárak és üzemek államositáaával
párhuzamosan a kÖZOkta~áa re~a 1s megval6ault. Ebben az
ld6szakban intézetünk a sz6 szoros értelmében ujjáazUletett.
A barcok aoráD épületünk súl.yoaan megrongálódott; 'B87etlen he-
l:f1ség sem maradt épen. A társadalmi, összefogás és a m1lI1.szté-
rlum támogatásával helyreáÜi tották: U intézetet. Komol)- nehéz-
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ségek közepette kezdódött el a munka, hiszen az országos gon-
dok, az élet Újrakezdése számtalan terUletre kivánta azt a meg-
levő kevés tartalékot, ame~7el a nemzet rendelkezett.

A Budai Tani t6képzó tanárai azonban szivvel-lélekkel 1'ára-
10ztak a tanitóképzés zavartalan meginditásán. Találkoztunk ve-
lük az új elképzelések, tervek munkálataiban. Az intézet tevé-
kenysége több1'éle kisérlet és átszervezés után 1'olyamatossá vá-
lik, s társadalmunk szocialista átalakulásának kibontakozásával
párhuzamosan egyértelmtibbé, szocialista szellemUvé lesz oktató-
nevelé munkája.

2. IntézetÜDk - és a hazánkban jelenleg müköd6 tanit6képz6
intézetek - történetében jelentős dátum volt 1959 szeptembere.

Ekkor váltak a tanit6k6pzé~ 1'elsőoktatási intézetekké és
ezzel egy több mint 100 éves barc nyert pozitiv befejezést.
Kár az 1825-27. évi arszágg:rtllés okt atási. bizottsága javasolta
a tani tóképzés 1'elsőoktatási szintre emelélJét. Javaslatára
- válaszként - kész1tették el a 5yitra megyelek azt a dOkumen-
tumot, amelynek egy részlete "A Budapesti Tanit6képző Intézet
száz éve" c. kiadványunkban is megtalálhat6. Ebben a következő-
ket olvashatjuk:

"Jfivel a tanitásnak minden j6, vagy rossz előmenetele,
foganatja jobbadára a tanit6k tehetségét6l és tudományos
lsmereteit5l fUggenek, az ebbéli tanit6k és oktstók a
királyi tudománYos egYetemnél képeztessenek és igy ta-
nit6i hivatalra alkalmasabbá tétetvén,az országban lévő
nép1skolákban széjjel kUldessanek."

J[ösismert, hogy az 1848. évi -1:186 Egyetemes és Közös Ta-
ni t6gyillés" 'l'avasiLajos által vezetett csopartja az un. "ela5-
rendU" képezdéket egyetemi tarként kivlinta lIIüködtetni.

Maga a tanit6ság igényelte a leghatározottabban a magasto-
kú általános IllÜnltaáget és az alaposabb szalaDa1 :hlkéazitéát.
Ezeket a javaslatokat azonban több mint 100 évan keresstlll meg-
va16s1tetlanul hagyták.

A Magyar fanácsklSstárs88ág a tanit6k régi klSveieUsét ti-
gyel_be véve elvileg állást toglalt ugyan a tel86tokú tani t6-
lI:ép&éabevesetése mellett, és az ennek megfelelő tantervek ki-
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dolgozáaa-~s;)6 Utsmben folyt. de rövid fennáiláaa alatt az
elképzelésekb61 nem válbatott gyakorlat.

A felszabadulás kellett abboz, hogy 18mételten napirendre
kerUljön ez a kéi-dés. Ez érthet6 is. hiszen csak a dolgozÓk
államának érdeke. hogy a m1Dde~e kötelez6 általános iskola
als6 tsgosatában mUköd6' tBD1t6knak~ az érettségiben kifejezett
általános IIIUveltságre épUl6', a kar- sz1DvoDalán álló 8zélesk1:SrU
pedsg6gi~ tudást bizt08itson,

A reforllllllunkálstok1955-ben asd6dtek asg, ée ez a nem
könnyU munka nyert befe;)ez~ az 1958. évi 26. törvéuyerejU ren-
deletbeni amelJ kimondta. hogy 1959-t6'lérettsági után. 3 év
alatt kell az általános iskola als6 tagozata számára mUvelt,
hivatásukat értó és szeretó, kommunista világnéze tU és erltölcsU
tanít6kat képezni.

/ A taní t611:épds felsófoltuvá emelése torraclalm1 Upée volt.
8zócial1eta államunk rendkivüli anyagi áldozatok árán terem-
tette meg az ország 10 ilyen 1Dtézetét. lia olyan tárgyi ée sze-
mélyi feltételek mellett dolgozbatunk. amilyeneket a tanitókép-
sés lelkes hivei az elmúlt korokbancaak a legszebb álmaikban
képzeltek el. ÁZok. akik részt vettek ennek a na.t3 munkának az
e16Ir:és~té8ében. a fels6fokú tanit6képzés tartalmi és szerveze-
ti kérdéseinek Iddolgolllásában, és azok is. akik támogattált a
ksdvez6 döntést; telbecaUlhetetlen érdemeket szereztek. Bzzel a
oselekedettel ugyanis nemcsak a magyar tanit6ság halad6 mozgal-
m.mak régi követelése nyert mtlgva16sulást, hanem II lllagyar tani-
t6képzés.világviszonylatban is 81511:a16helyre került.

3. A fels6fokú tanit6képz6 megalakulása 6ta 10 esztendó
telt el. Rövid id6. Mégis ez alatt a 10 eaztendó alatt a mH8yar
tanit6képds jel~nt611 tartalm1 6e m6dszertani fe;1'l6déesel biiBz-
ktSlklldhet. Brr6'l a tejl6'désr61 nemcsak az el.lllúltévekben elké-
saltett dokumentumok. hanem az oktató-neveló munka III1Ddennap1
gyakorlata is tanusltod1k •

.1 IlUvel6'déailgy1 OBztálJ'olt, az iskoláit igazgat6i, a felUgye-
l6'k és az iskolákban mér régebben dolgoÁ pedag6gusOk tapaszta-
lat~ egyértelllUen azt bizonyi tj ák. hogy a magyarországi fels6-
fokú tan1t6képz6 intézetek j6 tan1t6kat képeznek éli egyre job-
ban betöltik 8I\erepUket területük pedagógiai és IalUurál1s é18-
Uben 18.
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As e1múlt 'vekben több volt ballgatónkat látoSattuk .eg-
állOllláshel,.én. örlSmmelmondhatjuk, hog,. vápett hallgató1Dk zö-
me igen jól megállja a helyét, iQekazik a legjobb pedagógusok
mellé felzárkásva dolgozni as iskolareform által timasztott kIS-
vete1méD7ekmaradéktalan teljesitése érdekében. Oktató munkBJu-
kat :reletteseill: jónak tartj ik. dicsérill: pontossigukat • lIIlmkBf'e-
gyelmUket.a gyermekekhel:val6 viszonYukat.

AneveleS~ukst illeteSen már több a negativ észrevétel.
Ezell:az észrevételell: jogosak .ég akkor is. ha volt tanitvén;raiDk
többsége lelkeBell részt vesz aZ úttör6-csapatok IIIWI-lti;!ában,ha
igen sokan Bzabai amkájuk _llett bekaposol6cl.naktalujuk Ur-
sa4a1a1 nkultúrü1a cUetébe.

111úgy látjuk. hogy az intézetunJtben yég.ett tanit611:rais
érvéD7es llku Pál IIIfln16dés\ig71IIl1n1szter_elvUrsnall: az a _g-
állapitáaa, _17et az V. lIeveláeUgJi.KongressZll88servell6 b1-
1II0USigénaltalakul6 illáaén mondottt "8011:klSnönettel tartozunk
nBTe161nkneka reform eddigi vágrehajtásÁben tanusltott áldolll8-
tos IIlUDkájukért."BUszkákvagyunk a Párt VIlI. Kongresszusán
megfogalmasott goDdolatra. ame17szerint ~ "Az \Íj eber formálá-
sában a tanitók éa tanárok a legfontosabb társadalmi téDyezók,
a párt legjobb harcostársai • ft Bz al' e1l8lllerás a mi tDt6zetÜDk-_
baDvágzett tanitókat is megilleti. 8zámuknemkevéa, hiszen
1945-t6l több IIl1nt1500 fiatal tanitó bag,-ta el intázetünket ás
ebb61 ttsbb mnt 800 már felscSfokll végzettaággel rendelkezik.

A tagitóképzéa terUletén felsorolt. a felszabadulás után
elért eddig1 eredményeink egYÚttal rmnakis bizon:dtékai. hogy
intézettinkben jelenleg is elmélyült. gondos penlÓ!I!unltátvégez
a tanári ltollekUn. Up ártékel.1ük. hogy ezzel nemcsak leg-
jobb hapoményaink örökBseinek. hanBIlltovábbfejleazt61nel!: ia
UkinttletJük !IIM!Ul!at•

Ugyérzem tehát. hog1 kettcS8 áv:rordul6t f1nDepelve8811kall
szégyenoznUnk munkánka1att. Elért aiDreink, eredmén,..1nk
tleztönzó é8 kötelez6 ereSyel hatnak további tev'kenyaégUnkre.
Éppenesért bizonyára 8mld. a_ tekinti ÜDIleprontáanak,ha e16~
re nézve 8IÓlunk a jZW6 gondjair61, feladatairól. -

SUrget6 társadalmi kBvetelméI17ugJ&n18a 1;1IIli.~pa4a ~

tékon,..ágénak további foltozása é8 ennek b1stcaUása iriUfben
kUlönböz6korazerUs1téai feladatol!: .lv'~_

-li.



Kagunk részéről a megoldásra vár6, leglényegesebb tenni-
Taló1nkat a k!>vetkezókben látj uk:

al Ragy az iskolákban folyó nevelőmunka szinvopala emel-
kedj&k. intézetünkben ia többet kell tennUpk a lijvepd6 tanit6k
ideológiai. politikai. világnézeti tudatosságápak. meggyőződé-
sének formáláaáért. Hiszen a tanit6i ezemélytség- is ca ak akkar
bat tanitványaira, ha érződik belőle a meggyőződés ereje, ha
szavai és tettei nem állnak ellentétben egymással. Az ia nyil-
,,;'nva16,hogy ilyen tan1tókat caak példamutat6 tanáregén1aégek
nevel.b.e tnek.

bl HatékoAlabbá kell tennUnk a hivatáatudatra irányuló pe-
velón:unkánkat.

Jól tudjuk mindannyian, nog a hivatástudat az a nemea tUz,
amely a tsnitót igazán tanit6vá teszi. Csalt a hivatásazeretet-
tóI éa hivatástudatt61 áthatva válhat bárki is olyan t8D1t6vá,
aki bozzáértéssel és azive egész melegévei dolgozik nemzedékek
neveléeén.

El kell juttatnunk a jij...endóbel1tanit6kat annak a fe118-
merésénez, nogy a pedagógus legfőbb feladata a feln~vekvő Dsa-
zedéket értelmes és boldog emberi életre nevela1. Lássák meg,
bogy igaz embereket fOl'lllála1caalt aok szeretettel, nagy türe-
lemmel és igaz emberséggel lehet. Ha ez hiánJ&1k, akkor hiába
minden tudás és módszertani felkészültség. Ug véljük, bogy
- a kezdeti eredmények ellenére - még rengeteg tennivaló van a
tanltójelöltek hivetáatudatra nevelése terUletén.

el !!- eddiginél céltudatosabban kell ttirekednUnk arra.
hogy kialaklteuk hallgatóinkban az álland6 tökéletese~és ~f-
g.vát, hiazen a rájuk váró több évtizedes munka minden órájé
csak akkor lesz számukra izgalmas, érdekes ~s á1l81ld6an uj, ha
tudatosan és tervszerüen tökéletesit1k pedagógiai gyakurletu-
kat az elmélet segitségével. Csak a magát állandóan képező és
továbbképezó pedagógus képes oktatási és nevelési módszereinek
permanens tökéletesitésére. Csak az elméletileg j6l felkészUlt
pedagóeus nem fél az.ujtÓl, és hegy ja el bátran a régi formulá-
kat, ha azoknál jobb és eredményesebb eljárásokat talál.

dl A rendelkezésünkre áll6 eszközök maximális felhaszná-
lásával elő kell segitenUnk az iskolai élet demokratlzmuaápak
minél szélesebbkörü és minél hatékonyabb kibontakoztatását.
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El5re!laladásunk egyik dlmtl5 el6reltétele as 1s1t01.&11IUDka 0~1IIl
légkörének, az olyan ItorszeriltBDitó-tBDityán7 Yisson7DaIt a
b~zt~8itása, amely alkot6 munkára, önálló ismeretszerzéare,
protl~mamegoldásra ösztönöz, amelyben lehetséges és érdemes al-
ke:é !Ilódc~do 19ozni.

A tanitók"pzés korszerÜBitéaére irányul6 törekYéae1n1t te-
hát ne~ dnc~:uak. Azt akarjuk, hogy végrehajtásénak eredméQ7e-
ként az ejdiginél hetékonyabban val6sitsult meg az el6bb emli-
tett fon.Od feladatokat, hogy még Jobb tanit6k kerUlJenek ki
intáz~é~~eink~él, olyanOk, akik az iskolareform tartala1 fel- ,
adara.it , oirtatiei ée nevelési vonatkozásaiban 8gyaréDt. as 84-
üginál ;re,iményeeebben tudják megoldBDi.

f;w.,el[ ér::iekébenkészültek - a hazai é8 kUlföldi tap~zta ••
lato~ figyel~ce vételével - a további korszerÜ8itéa iráQ7el-
vei, az uj óra- és vizsgatervek. Jelent68 er6feaz1téaekkel 'a,
k~váló szakemberek bevonás ával készülnek az UJ kerettantervek.
tankönyvek éE Jegyzetek.

Az 1970-7:. tanévtói kezdve már az ÚJ d,okulllantUlllokalapjén '
fogjuk képezni a hiyatáeukat. azakmájukat remélhet6en méc job-
ban ért6 éa szerető tanit6kat.

Befe~ezésill a következ6ket r
111, a t8!:it6képzés jelanlegi munkásai - lIIeggy6zl5d'aemaze-

rint - nem tinnepelhetjük méltóbban a mai jubileumot. mint azzal
az eróa el:J,atározásaal, hogy napról napra mélyUl6 azakmai éa
pedagógiai felkészültséggel, nem szUn6 lelkes~déssel és tenni-
akarással neveljük a taDit6jelölteket. intézetunk hallgat6it,
éa,veszünk részt a már mUköd6 pedag6gusok továbbképzésében.
Tesszük JII1ndeztazért. hogy még nagyobb hozzáértéasal. hivatás-
tudattal és gyermekazeretettel lIIunkálkodhaseanak az Ú;J IIIBSÚ;J
n~zedékek Devel§sében, társadalmunk szocialista fejl6déaéért.

Ennez 6 munkához - a szép és az általunk nas7Qn 8zeretet~
iotézetünkben. a 25 évea JUbileumához kHzeled6 szocialiata tAr-
eada1mi rendűnkben minden feltétel biztositva van. Ceak raJtunk
múlik, hogy a magyar taDi tóképzée milyen további ereciJllényekul
büezkélkedhet a további években. évtizedekben.

Arra törekszünk. hogz mélt6k legrUnk legjobb elódeinkhezl



A BUDAPESTI TABITÓKÉPZŐ INTÉZET TÖRTÉNETE
I

1869-1900

1. Az intézet megalakulása. Az elso négy év

A Budapesti Tanit6képző Intézet 1869. oszén kezdte >meg
mükődését egy osztállyal,hat tanárral és kilenc növen-
dékkel "budai állami tanit6-képezde" elnevezéssel. Az
intézet elso, ideiglenes hajléka a Vérmezo keleti ol-
dalán az I. kerületi Attila utca 97-99. számu ház volt.
A budai állami tanit6képezdét Eötvös J6zsef akkori val-
lás- és közoktatásügyi miniszteralapitotta az 1968.
évi XXXVIII. tc. alapján. Ismeretes, hogy hazánkban e
törvény alapján indult meg az állami tanit6képzés és
éppen a budai képezde volt az első a törvény által elo-
irt 20 állami képezde közül.
Az állami tani t6képzés megi:n,d1tása hazánkban az okta tás-
ügy fejlődése szempontjáb61 szükségszerü és igy is r,a-
gyon elkésett lépés volt, melynek egyrészt igen nagy-
foku lemaradást kellett behoznia, másreszt segitenie
kellett a népoktatási törvényben meghatározott jehntős
iskolafej lesztési feladatok megvalósi t á sá t , Ha z.ánk oan
a tanit6képzés eur6pai viszonylatban ~gell megkésve in-
dult az ország feudális elmaradottsága és félgyarmati
helyzete miatt. A XVIII. század második feléig semmi-
féle tanit6képzésr6i nem beszélhetünk. Az 1775-ben
Pozsonyban létrejött első normál-iskolában i-ndul meg
először Magyarországon, igaz német nyelven az intéz-
ményes tanit6képzés rövid tanfolyamok keretében.l•

1. Lásd: Szakál János: A magyar tanit6képzés tör-
ténete. Bp. 1934. 14-15. old.
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1828-ban állitotta fel Egerben Pyrker érsek az első ma-
!;yar!lyelv;ikét évfolyamos tanitóképzot.l. J.. Lassan sza-
porod6 és a követelményektol messze elmaradt,egyházakhoz
tartozó tanitóképzők csak enyhiteni tudtak a nagy tanitó-
~lányon. 1867-bent egy évvel a nép~Ekolai törvény elfo-
lRdása előtt ;8 férfi tanit6képz6 és 5 tanitón5képz5 mü-
~ödött az országban, valamennyi egyházi volt. 11000 ta-
ni tói ál:á:::'101 t betölte t len , d.e a müködo mintegy 16000
~an~tó közUl kb. 400G-nek semmiféle képesitése nem voltJ·
.\kiegyezés nyomán meggyorsu16 kapitalista fejHídés szük-
ségessé tette az elmaradott, feudális jellegű közoktatás
átalakitását és korszerüsitését a polgári igényeknek meg-
felelően. A feu1ális maradványok továbbélése,az Ausztri-
á t ő I való függés és tokés érdekek m ía tt az 1868.évi eöt-
vösi népisKolai törvény az 1848.évi eötvösi reformterve-
zethez képest több táreT.visszalépést jelentett, mégis
jelentős, uj fejezetet nyitott meg a népoktatás történe-
tében. A népoktatási törvény egyik fontos rendelkezése
az állami tanitóképezdék létrehozása volt. A törvény to-
vábbra is meghagyja a felekezeteknek tanit6képzők fenn-
tartási és felállitási jogát, sót ezt a jogot a magána-
sokra is kiterjeszti, de azzal a megszoritással. hogy
"kötelesek azokat a tudományokat és olyan mértékben ta-
nítani, mint azok az állami tanit6képzőkben tanitta tnak",
A törvény a képzési időt 3 évre emeli fel, és meghatá-
rozza az oktatandó tantárgyakat is.
A budai képezde élére Eötvös J6zsef Schwicker Jánost ne-
vezi ki megbizott igazgat6ként. aki azonban csak az
1863/7O-es tanévben tölti be ezt a tisztséget. l870-ben
a képezde uj igazgat6t kap Kozma J6zsef személyében, aki
l873-ig áll az intézet élén. A tanári létszám hatr61 ti-
zenkét főre emelkedik a következő két évben, és megindul
az oktatás a második és harmadik évfolyamon is. Az inté-
zet 1871-ben uj épületbe költözik a Várban lévő Ország-
ház utca 14. számu házba.
Az intézet fejlődésének első szakaszát jelentő első négy

1. u.o. 34-35. eId.
2. ll.o. 63-64. old.
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tanévről kevé s adat áll z-ende Lkeaé sünkr e , A képe zde n:i-
venliékeinek összlétszáma nelllérte el az 50 főt sem, az
évi lemorzsolódás kb. 25 % volt, tanit6i képesitést ~su-
pán az elso évfolyamra beiratkozottak 10 %-a szerzett.
Az első pillanatt61 kezdve nagy gondot okozctt az inté-
zet beiskolázása, ugyanis az e15tanulmányokr61 sz61ó
rendelkezés a felvételt a polgári iskola vagy más közép-
foku iskola IV. osztályának elvégzéséhez és a 15. élet-
év betöltéséhez kötötte. Ez azt jelentette, hogy a kö-
zépfoku iskola IV. osztályát j6 eredménnyel elvégzo ta-
nu16nak egy évig várnia kellett. Ezért néh~,y tehetsé-
ges és határozott hivatástudattal rendelkezo tanuló mel-
lett nagy számmal olyanok kerültek a képezdébe, akik
osztályismétlés miatt éppen 15. életévükben végezték el
a IV. osztályt. A rendelkezés lehetővé tette, hogy fel-
vételi vizsgáVal olyanokat is felvegyenek a képzőbe ,
akik nem rendelkeztek az e15irt iskolai végzettséggel.
A megfelelo jelentkezők hiányára utal az a tény. hogy a
növendékek több mint 20 %-a ilyen m6don került az inté-
zetbe. A növendékek különben is csekély számát az 1872-
73-as kOlerajárvány még meg is tizedelte.
Keveset tudunk az első négy év oktató és nevelő munkájá-
ról is. Az első miniszteri tanterv l869-ben jelent meg,
és országosan l877-ig volt érvényben. azonban a budai
képzőben már l874-től uj. saját kidolgozásu kisérle ti
tantervvel dolgoznak. amely késobb a második országos
tanterv alapja lett. Az 1869-es tanterv szerint "a nö-
vendékek tanitásában és nevelésében hármas célt KeII
elérni: 1. önzéstelen emberszeretetet, 2. szükséges tu-
1ományokat és azok tanitási módját és 3. szellemi és
testi ügyességet"l·.A tanterv egyik vezérelv~, mely sze-
rint "a tanit6képezdei tanitásnak a népiskola.i tanítás
eloképének kell lenni" - sok vitára adott alkalmat, so-
kan ugy ér teLme zt.é k , hogy "a képző az általános müvelt-
ség fejlesztésében megelégedhetik az elemi népiskolai
sZintájjal,,2•• A heti órák száma az 1. osztályban 30,
a II. osztályban 31. a harmadikban 32. összesen 93.

1. Lásd Szakál János: A magyar tanitóképzés tör-
ténete. Bp. 1934. 70. old.

2. Lásd u.o.
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Ebből pedag6giai tárgyakra és gyakorlati tanitásra 13
6ra jut, nyelvi és történelmi tárgyakra 27, mennyiség-
tani és természettudományos tárgyakra 18. készségekre
és testgyakorláara 29, hittanra 6 6ra.
A gyakorlati képzés a képezdével egyidejüleg létreho-
zott, egyelőre négy osztályos gyakor16 Lsko.l.ábantör-
tént, kezdetben a korábbi normál1skolai, vagy más né-
ven Felbiger-móAszerhez.~gy sagan1 m6dszerhez közel-
eső ~ódon, mely bonyolult és formális fogások elsajá-
ti~ását követelte meg elsosorban a tanit6jelöltektől.
A szegénysorsu tanu16k segélyezése érdekében a nép1sko-
.lai alaptörvény "köztartás" felállítását irta elő. ahol
a növendékek "mérsékeltáron" élelmezésben részesültek.
a szegény és jól tanu16 növendékek ingyenes ellátást
élvezhettek. A köztartást az intézet igazgat6tanácsa
bérbe adta ki a legkedvezőbb ajánlatot tevo "vállalko-
z ó knak", akik a feljeg'Jzések szerint igyekeztek minél
nagyobb haszonra szert tenni a növendékek rovására. s
ez állandó sur16dások forrása volt.
A nagy tanit6hiányra va16 tekintettel Eötvös a három év-
f~lyamos képzés mellett egyéves tanfolyamot is szerve-
zett olyan 20. életévüket betöltött személyek részére,
akik legalább a gimnázium 4. osztályát elvégezték. A
kilátásba helyezett segély ellenére olyan kevés jelent-
kezo akadt, hogy Pauler miniszter már l87l-ben megszUn-
tette ezt a képzési formát.l•
Az intézet elso négy évére erősen rányomta a bélyeget
a tantestületben foly6 klikkharc és intrika. Kűlönösen
Rill József, a pedag6gia tanára okozott gondot a két
elso igazgat6nak. Végül a miniszter 1873-ban radiká-
lisan oldotta meg az intézet egyre jobban elhatafmaso-
d6 rákfenéjét: Kozma J6zsef igazgat6t,az emlitett
Rill Józsefet és aklikkharcokba belebonyol6dott né-
hány más tanárt az ország kűlönböz6 részeibe helyezte,
és az intézet uj igazgatójává Gyertyánffy Istvánt, a'
székelykereszturi tanit6képz6 eddigi igazgat6ját nevez-

1. U.o. 69. old.
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te ki. Gyertyánffy kinevezésével - aki 25 évig állt az
intézet élén·- uj,jelentős fejezet kezdődött el a budai
tanit6képző intézet történetében •

.2. Gyertyánffv István iskolaszervező tevékenysége.
A Budai Pedagógium kialakulása

Gyertyánffy István először 1869-Qen kerül kapcsolatba a
tanit6képzéssel, ugyanis az állami tanit6képző intéze-
tek első szervezésekor, l869-ben Eötvös "intésére jó-
hirü tanárok s egyes reményre jogositó fiatal jelöltek
keresték föl a népiskolai nevelés klasszikus földJét.
Svájczot, s aztán Németországot, hogy a Pestalozziak,
Diesterwegek hazájában lelkesedésük mellé tanulmányt.
tapasztalást, belátást szerezzenek.Rl• A tanulmányut-
ra küldöttek között volt Gyertyánffy István is.
Külföldi tanulmányutja során megismerkedett a korabeli
svájci pedagógia ismert képviselőivel, igy Zolikonfen-
ben Scherr Tamással, a zürichi népoktatásUgy nagynevü
reformátorával, Bernben Rüegg tanit6képző intézeti igaz-
gat6val, akikhez életük végéig meleg baráti viszony füz-
te.2•
Svájci tapasztalatairól a Pesti Napl61869. és 1870.
számaiban~ valamint a Néptanitók Lapjának hasábjain
számolt be. Ezek a beszámolók hivták fel Eötvös J6zsef,
illetve Gönczy Pál figyelmét Gyertyánffyra.
Gönczy Pál talán azért is kisérte külön figyelemmel
Gyertyánffy Svájcb61 irt cikkeit, mivel korábban ha-
son16 célb6l ő is bejárta a svájci tanit6képzőket. Le-
velezés. indult meg Gönczy és Gyertyánffy között, s
igy Gyertyánffy megtudta, hogy cikkei "némi figyelmet
ébresztettek B.Eötvös J6zsefben személys iránt".

Vajon mi kelthette fel Eötvös érdeklődését Gyerty~~ffy

1. Gyertyánffy István és a
pezde. Vasárnapi Ujság.

2. Lásd Gyertyánffy István
1931. 5. old.

Budai Állami Tanitóké-
1891. évf. 24. sz.
emlékezete. Budapest,
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iránt, és mi ragadta meg Gyertyánffyt svájci tanulmány-
utján? Gyertyánffy mindenekelőtt a fejlett svájci nép-
oktatási rendszerrel, a népiskolák és tanitóképzők de-
rJs és dolgos légköréről. a kézimunka- és mühelyoktatás
fejlettségéről. a gyermek-egyéniség iránti érdek16dés-
rol és tiszteletről, az oktatás és a nevelés egységét
mélta"ó nézetekr51, Pestalozzi népszerüségéről számol
be lelkesen. Már a Néptanitók Lapjában megjelent els6
ismertetése ItlA bázeli tanit6egyleti nagygYÜ.lásr61"1
is magára vonhatta Eötvös figyelmét. A tud6sitásban
Gyertyánffy élesen birálja, és csak röviden ismerteti
a vitaindi t6 előadást. amely lia vallástanitást akarja
az iskolai oktatás középpontjába téttetni". A felsz6-
lalók - ismerteti Gyertyánffy helyeslőleg - kifejtet-
ték na nevelésben eg~' tisztán padagogiai felfogásnak
elsőbbségi jogát a csak theo16giai felfogás felettft.~
Ezgk a gondolatok nyilvánva16an rokonszenvesek voltak
Eötvös előtt, aki éppen ekkor - bár már a reális erő-
viszonyok tudatában a korábbinál óvatosabban - igyek-
szik megszüntetni az egyházak monop61iumát a tanit6kép-
zésben. s az ál~ami tanit6képzőknek bizonyos regulátor
szerepet szánt. •
1869. végén és 1870. elején G~ertyánffynak több cikke
jelent meg "Levelek Svájczb6l cimmel a Pesti Nap16ban.
A cikkekben Gyertyánffy svájci tanulmányutjának tapasz-
talataival igyekszik segiteni az eötvösi kulturpoliti-
kát, főleg a közoktatás egységes állami irányitásának
kérdésében. A thurgaui kanton iskolarendszerét ismer-
tetve levonja következtetéseit a kanton tanügyének ta-
nulmányozásáb6l: "Az állam és az egyházak közötti vi-
szonyt - irja többek között - nekünk is át kellene ala-
k í t.anunk, UgJ' hiszem, itt volna az ideje: a törvényho-
zás utján megszerezni nekünk is nemzeti kormányunk szá-
mára azokat a jogokat a felekezetekkel szemben, melyek
birása nemzeti nevelésügyÜDk halaszthatatlan reformmü-
veleténel mulhatatlanul szükséges ••• Aki elismeri,
nogy nemzeti és állami fennmaradásunk elsősorban kul tu-

1. Néptanitók lapja II.évf. 1863. 776. old.
2. Lásd Eötvös József Vál.Ped.Müvei. IFelkai

Lás zLó b-?".fezetésével.142. old.
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ránk kifejlesztésétol függ. annak kötelessége odahagyni
a felekezeti álláspontot a nemzeti és hazai álláspont-
ért ••• Elvégre is választanunk kell, hogy felekezet
akarunk-e inkább lenni vagy nemzet, dogma és jlolsskell-
e több vagy haladás és kultura?"l.
Gyertyánffy fenti következtetései igen. közel álltak
Eötvös vágyaihoz, s ennek alapján értheto, hogy Gönczy
leveleiboi röviaesen nemcsak arr6l értesült Gyertyánffy,
hogy cikkei felkeltették miniszterének érdeklődését, ha-
nem azt is megtudta, hogy Eötvös ot szándékozik kinevez-
ni a budai "központi" tanit6képzo /a későbbi Pedag6gium/
igazgatójává. Gyertyánffy egyelőre kitért a megtisztelo
ajánlat &101, egyrészt "mer-t nem éreztem IIBgamban elég
er6t, készültséget arra, hogy egy ilyen központi tanit6-
képzo szervezésének és igazgatásának a nagy munkájára
vállalkozzam"2., másrészt mert félt az intézet tanári
karában du16 éles klikkharct6l.
1870. nyarán Gönczy Pál eötvös nevében sürgette hazaté-
rését, mert egy - a néptanit6k számára tartand6 - p6t-
tanfolyam vezetését kivánták reá bizni. Gyertyánffy "et-
t51 magát egyelőre még felmenteni kérte, hogy külföldi
kiküldetését a drezdai, gothai és berlini tanit6képez-
dék tanulmányozásával lehessen kiegésziteni". Drezdában
Kokcel, Gothában Kehr Károly, Berlinben pedig Diesterweg
hires Seminariuma /Diesterweg l866-ban bekövetkezett ha-
lála után is tovább müködött a Seminarium/ vonzotta Gyer-
gyánffyt, amint erre nap16jában rámutat.3. Kérését
Gönczy teljesitette, s igy 1870. nyarán személyesen is
megismerkedett Diesterweg volt intézetével.
Svájcból, illetve az ezt követő németországi tanulmány-
utr61 történt hazatérése után Gyertyánffyt - kérésére -
a szé:~elykereszturi állami tanitóképző igazgatójává ne-

1. Gyertyánffy István: Levelek Svájczb6l. Pesti
Nap16, 1869. dec. 28.

2. Gyertyánffy István: A Paedagogium, Budapest
1913. 5. old.

3. Gyertyánffy nap16ja. Orsz.Széchényi Könyvtár
Kézirattára. Fo. Hung. 2253/2.
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vezik ki. Ebben az intéaetbell igyekszik meg:valósitani •.
tanit6képzésreformjára vonatkozó elképzeléseit. ame-
lyeket l872-ben az intézet értesitőjében is kifejt ftEm_
lékirata m.kir. állami tanit6képezdék reformja ügyé-
ben" cimmel.
Ennek az emlékiratnak jelentős szerepe volt a magyar
állami tani t6képzés történetében. Ismeretes. hogy az
1868. évi XXXVIII. törvénycikk 3 évben állapitotta meg
a képzés időtartamát az ujonnan létesi tett állami tani-
t6képezdékben. Gyertyánffy az első évek tapasztalatai
alapján megállapitotta, hogy "az a tantervi kivánalom,
miszerint a pedag6giai tárgyak már az els5 osztályban
tanitand6k. és a tanu16k 3 év alatt megfelelo elméleti
szakképzésben és gyakorlati ld,képzésben részesitend6k -
a tanu16k fia~al kora és hiányos előképzettsége miatt -.
illuzorikus. Eppen ezért. mulhatatlanul megkivántatik,
hogy tanit6képezdéinkben a háromévi tanfolyam négyévi-
re emel tessék. Eszerint a négyévi tanfolyamb61 áll6 ta-
nit6képzés a következő szakaszokat foglalná magábanz

1. Gyertyánffy István: Emlékirat a magyar kir. ál-
lami tanit6képezdék reformja ügyében. Pest,
1872. 84-85. old.

2. Lásd Szakál János: A magyar tanit6képzés törté-
nete. Budapest, 1934. 83. old.

I. osztály az előkészités számára. Az ismeretek kiszé-
lesitése. bóvitése és szilárditása. különös tekintettel
az alaki I,tépzésre.A II. és Ill." osztálya sZerzett ala-
pon főleg az elméleti szakk~pzést fogja eszközölni.
A IV~ osztályban tulnyom6an a gyakorlati képzés fog sze-
repelni. Ezenkivül a neveléstan története is itten fog
behat6an tárgyaltatni."l.
Szakál János nA magyar tanitóképzés története" cimü mü-
vében Gyertyánffy fenti emlé~iratát tekinti a négy év-
folyamu képzés előzményének •• /A négy évfolyamu kép-
zést az állami tanit6képezdékben 18Bl-ben vezették be.
s ez képezte a tanit6képzés külső kereteit évtizedeken
keresztül./
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Va16szinUleg a fenti emlékirat is közrejátszott abban,
hogy az időközben elhunyt Eötvöst és a fél évig minisz-
terkedó Pauler Tiva~rt követő Trefort Ágoston ugyan-
csak elhatározza. hogy Gyertyánffyt nevezi ki a "köz-
ponti" tani t6ltépz5 igazga t6jává. (;önczy "a miniszter
meghagyásából" értesiti erről Gyertyánffyt, "éspedig
azzal a kategorikus kijelentéssel, hogy most már er-
kölcsi lehétetlenség lesz kitérnem a kinevezés előld•l•
Igy kerUl 1873. őszén Gyertyánffy a budapesti,"központiQ
tanitóképző élére. Szakál János már emlitett könyvében
~y látja, hogy "a, budai állami tanitóképző felállitása
után rövid időn belUl az ország első tanitóképz5je lett.,
Ezt a ranget nem helyzeti kiváltsága,hanem bels5szer-
vezete és élete biztositotta, amit igazgat6ja, Gyertyán-
ffy István alkotótt.n2• Gyertyánffy nA Paedagogium~cimü
fUzetében elmondja, hogy a krisztinaTárosi tanitóképz5
"nemcsak centrális helyzeténél fogva ,jutott a "központi"
jelz5höz, hanem - és ezt Gönczy pál szóbeli ,közlései a-
lapján álllthatom - azon oknál fogva is, bár csak hall-
ga tagon elfogadva, mivel B. Eötvös J6zsef éppez~ az
intézetet szemelte volt ki arra, hogy az idővel-az 1868.
évi népokta tási tör'vényben kontemplál t intézetek leg-
többj ének, tehát nemcsak a népiskoláknak, hanem a felső
nép- és polgári iskoláknak is az anyaintézetévé. vagyis
tanitóképző intézetévé fejlessze ki. ,Igaz, hogy erról a
tervről a nagy pénzügyi nehézségek miatt. valamint' az
ezen intézet elso szervezésére hivatott egyénekben való
csa16dásai'következtében hamarosan le kellett monda-
nia.3•

Trefort é5 Gönczy Pál laki Trefortnak is "jobbkeze" ma-
radt/ meg akarták va16sítani Eötvös emlitett elképzelé-
seit. Ez tükröződött Gyertyánffy kinevezésében. vala-
mint,abban a tényben is, hogy ,az 1873-74. ~vi tanév

1. Gyertyánffy István:A Paedagogium.Budapest,
1913. 6. old.

2. Szakál János: A magyar tanit6képzés története.
Budapest, 1934. 81. old.

3. Gyertyánffy István: A Paedagogium. Budapest,
1913. 6-7. old.
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elején a budai tanit6képzőben megnyilt a "polgári isko-
lai tanit6képezde" első évfolyama. "Nekem magamnak sem
volt sejtelmem arr61 - irja Gyertyánffy, - hogy midőn
Székelykereszturról kibucsuzván, uj kinevezési okmányom-
mal a zsebemben Budapestre utra keltem, akkor én már a
népiskolair. kivül egyszersmind a polgári 'iskolai tani-
tóképző igazgat6ja is vagyok. Ez ut6bbinak is a megnyi-
tása oly csendben, mondhatni titokban "sans phrase"
történt, mintha valami szégyelni va16 lett volna ben-
ne.ttl•

Ennek a titokzatosságnak valószinüleg az lehetett az
-oka, hogy az 1968. évi XXXVIII. tc-ben nincs szó a pol-

gári iskolák oktat6inak képzéséről. /Dr.Kovács János
szerint azért, mert Csengery Antal örült, hogya tör-
vényt előkészitő bizottsági tárgyalásokon egyáltalán
sikerült a pOlgári iskolákat szervező 6. fejezetet be-
csempészni a törvénybe, s ezért nem e~őltette az egész
javasla t megfele lő átdolgozta tását./ •
Valóban az 1868. évi XXXVIII. tc. létrehozta a felső
népiskolát és a fiuk szá~a 6, a lányok számára 4 osz-
tályos pOlgári iskolát. /Erdemes megfigyelni a II. fe-
jezet 8. §-ának pontos szövegét: nNépoktatási taninté-
zetek: az elemi és felsőbb népiskolák, polgári iskolák
és tanitóképe zdék"./ A törvényt nyomon köve tte az álla-
mi tanitóképezdék rendszerének kiépitése /bár anyagi 0-
kok miatt Eötvös terveinél lassubb ütemben/. A törvény
azonban egyáltalán nem gondoskodott a polgári iskolák
pedagógusainak képzéséről. Gyakorlatilag foleg elemi
iskolai tanit6i képesitésü személyekből szervezték az
elsc időben a polgári iskolák tantestületeit. Sokáig a
"polgári iskolai tani tö " elnevezést is használták. Ezt
a megoldást Eötvös nyilvánva16an nem tarthatta megfele- .
lőnek; tudatában volt, hogya pOlgári iskolákba alapo-
sabb képzettségű pedagógusok kellenek. Igy vetődött fel
- Gönczy szerint - a "népoktatásügy főiskolájánakn esz-
méje. A kezdetben kétéves polgári iskolai tanit6képző

1.U.o. 7. old.
2.Lásd Kőrösi-Szab6: Az elemi népoktatás enciklopé-

diája.Budapest, 1911-15. Ill. 62. old.
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tanfolyam 1873. oszén indult meg; a'férfiak számára a
budai tanit6képezdében la későbbi Pedag6giumban/, a nők
számára a Zirzen Janka által vezetett pesti tanit6képez-
dében la későbbi Erzsébet Nőiskolában/; - Igy tehát fő-
iskolai feladatkörrel, de középfoku tanitóképzohöz kap-
csolva. tanfolyam jelleggel - kezdődött hazánkban a pol-
gári iskolai pedag6gusképzés. Ez az ellentmondás vol t a
forrása annak a harcnak. amely szinte a megalakulás pil-
lanatában megindult a hivatalos főiskolai vagy akadé~iai
jelleg elismertetéséért.
Pestre érkezve. Gyertyánffy Gönczy révén megismerkedett
az eötvösi elképze léssel. amelynek aztán élete végéig
leglelkesebb - a későbbi heves'har~ok során időnként el-
vakultan fanatikus - hive lett.
Nagy akaraterővel vetette bele magát a szervező munkába.
hiszen elődjétől elég szomoru hagyatékot örökölt. Bár a
korábbi évek legfőbb "rákfenéjét". a tanári testületben
du16 klikkharcot a Gyertyánffy kinevezésével egy időben
végrehajtott személyi változások nagyjából megoldották.
a Itminta-tanit6képző" lehetősége - a korabeli sajt6
gyakran igy irt az intézetről - csak elvileg volt meg.
A következő évtLzed a szervez és , anyagi feltételek meg-
teremtésének és a későbbi Pedagógium szervezete fokoza-
tos kialakitásának az évtizede volt.
Trefort-Gönczy irányitása segitette a f ej Lőd és t , áe a
felső vezetés j6indulata gyakran kevé snek bi aony ult "-
Tisza Kálmán-i Magyarország bürokráciájával és I a nép~

.oktatás ügyére legalábbis jellemzől pénztelens-2gével
szemben. Kezdetben a pOlgári iskolai tanitóképzonek nem
volt gyakorlóiskolája. megfelelő épülete, felszerelése,
berendez4se. "Elképzelhetni. hogya neveléstan tar,á!'2-
nak mily kellemetlen helyzetbe kellett jönnie ákkor,
amidőn az iskolai egészségtant tárgyalv~ a célszerU is-
kolai padokat az ember legfobb földi javának, az egész-
ségnek szempontjáb61 a legszegényebb falusi iskola szá_
mára is elengedhetetlen követelménynek állitotta fel
akkor. amidőn ezen kelléknek Magyarország fővárosának
még azon királyi állami intézete sem tudott eleget
teDRi. ame lynek sok idE.'5.g"központi országos. min-
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tatanitóképezden - volt a neve"1. - irta Gyertyánffy az
inté~t 1882-ben kiadott évkönyvében. Megdöbbento az a
kÉllt- amel-yet Gyertyánffy az intézet egészségügyi hel-y-
zet.é r ő i vf est ugyanott: nA beteglétszám ijesztően nagy
volt, kivált a téli hőnapokban j a szegény, beteg növen-
dékeket - s intézetünkben nem volt más. mint szegély -
a sokfélé elfoglalt intézeti orvos vagy. éppen nem, vagy
csak a legkivételesebb esetekben orvosolta, s igy •••
rövid. id5k:izökben hárman hal tak el a legderekabb növen-
áékeink közül.n2• A sok anyagi gátló tényező további fel-
sorolása helyett a nem kevesebb akadályt jelento tanügyi
bürokrácia "hajtásai n közül csak egyet emli tsünk meg, az
igazgató tanácsot. A három budapesti tanitóképzonek so-
káig egy közös igazgató tanácsa volt, amelynek hatáskö-
re az intézetek életének másodrendü kérdéseire is kiter-
jedt.Mennyi nehézséget okozhatott az egyes képz5knek
az a nagyhatalmu testület, ha a felettes szervek irányá-
ba akkoriban még általában óvatos Gyertyánffy a nyilvá-
nosság előtt is kifakad.t ellene: ItAnnyi bizonyos, hogy
az iskolák történetében nincs példa rá, hogy egy magá-
ban véve bármily tiszteletreméltó, mégiscsak az intéze-
ten kivül álló s egészen más élethivatással és szerep-
körrel bir6 egyénekbol alkotott testület a tanárok mel-
lett és felett annyi és olyan külső s belső kormányzási
jogokkal ruháztatott fel; mint az állami tanit6képezdék-
nél az igazgató tanács.n.).

Vegyük még hozzá, hogya polgári iskolai tanitóképezdék-
nek sokáig nincsenek kinevezett tanárai, kiforra~lan a
programja. nincs műhelye, gyakor16kertje, tornaterme,
internátusa stb •• sakkor megláthatjuk,milyen nehézsé-
gekkel kellett Gyertyánffynak megküzdenie.
Gyertyánffy jó szervezőnek bizonyu~t: fáradhatatlanul
ostromolta a minisztériumot, irta előterjesztéseit, em-
lékiratait, szervezte a küldöttségeket, kilincselt és

1. Gyertyánffy István: A budapesti állami elemi és
polgári iskolai tanit6képezde mult ja és jelene.
Budapest, 1882. 15. old.

2. Uo. 22. old.
3. Uo. 19. old.

.·c
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eloszobázott, s felhasználta a Néptanit6k Lapját, amely-
nek 21 évig szerkesztője volt. Lassan megmutatkoztak a
harc eredményei: l874-ben az intézet megkapta a volt Po-
litechnikum épületét az Országház utcában, s még ebben
az évben megszületett a saját gyakorlókert; 1875-ben sa-
ját igazgatótanács alakult, megteremtették a két képzo
laz elemi és a polgári iskolai tanitóképző/ egységes tan-
testületét, megindult a háziipari oktatás; 1876-ban sa-
ját gyakor16iskolát és internátust létesitettek, jóvá-
hagyták az intézet által kidolgozott uj tantervet. amely
1877-l882-ig volt érvényben. Ez a második tanterv "ve-
zérelveiben" nem különbözik az elsőtől, de a tananyagot,
különösen a neveléstani tárgyakat racionálisabb módon. a
fokozatosság elvét inkább figyelembevéve osztotta el. Igy
a "neveléstani tárgyak" közül az elso osztályban az emDer-
tant /test- és lé1ektant/ oktatják, a második osztályban
kerül sor a lélektanra épitett nevelés- és oktatástanra,
valamint a gyakorlóiskolában végzett hospitálásokra, mig
a harmadik évfolyamot a nevelés- és oktatástan története,
az iskolaszervezettan és a gyakorlati tanitások töltik
ki. Az uj tantervben no a mennyiségtani és mértani 6rák
száma, s uj tantárgyként szerepel a házi ipari oktatás. A
heti óraszám az elso osztályban 31, a másodikban 32, a
harmadikban 33, összesen 96. Ebből a pedagógiai tárgyak-
ra és gyakorlati tanitásra 13, nyelvi és történelmi tár-
gyakra 27, mennyiségtanra és természettudományi tárgyak-
ra 21, készségtárgyakra és testgyakorlásra 29, hittanra
6 óra jutott. A tanterv előirja uj, önálló ~gyar tan-
könyvek megiratását is. /Az elso tanterv foleg német és
osztrák tanitóképzős tankönyvek forditására. illetve át-
dolgozására épült./
!1879-ben Gyertyánffy javaslatának me gfeleLőe n nég~' évre
emelték az addig hároméves tanitóképzést. /Egyelore ki-
sérle~képpen csak a Pedagógiumban, majd a kisérlet e-
redményeként az egész országban. Ennek megfelelően a
Pedag6giumban 1879. szept. l-tól, az ország többi tani-
tóképzőjében pedig 1882-tól kezdve uj tanterv alapján
indul meg a négyéves oktatás. Ezt a harmadik tantervet
szintén a Peda.g6gium tanárai dolgozták ki. A tanterv
alig jelent koncepci6jában változást az előzóhöz képest,
lényegében csqpán négy évre osztották el a korábbi há-
roméves tananyagot. A heti 6raszám 96-r61 lQ7-re emel-
k&dett. Nőtt á nospitálásokra és a háziipar oktatásra
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forditott 6rák száma. A tanterv egyik f5 célkitüzése a
tanitóképzés gyakorlatiasabbá tétele volt, de a való-
ságban nem a tanit6képzés vált "gyakorlatiasabbá", ha-
nem eien acimen a minisztérium egymás után ujabb és u-
jabb tanfo1yamok elvégzését irja e16 a tanitóképz6 in-
tézeti tanu16k számára. Igy a "philloxera elleni véde-
kezés" céljáb6l sz6l6tanfolyam, kés6bb méhészeti, se-
lyemherny6tenyésztési, kántorképz6 tanfolyam. tüzoltó
tanfolyam létesül a tanitóképzőkben, s a későbbi évek-
ben ezek a tanfolyamok sulyosan nehezedtek a tanit6kép-
zÓkre, amelyektóI a kormány ebben az időben "ezermester"
tanit6k képzését várta. Közben -1879-ben - a Pedag6gium-
ban létre hozták a "minta polgári iskolát"megfelelő ipar-
tanmühel~yel. Ugyanebben az évben érdekes minisztéri
határozat született: a gyakorló polgári iskola IV., V.
és VI. osztályában bevezették az ipari szakképzést. Ké-
s6bb szomoruan állapitja meg Gyertyánffy, hogy e célki-
tü~s a képző gyakorló polgári iskoláján kivül nemigen
va16sult meg, sőt a polgári~kolák 5. és 6. osztályai
fokozatosan elsorvadtak mindenütt, a felső népiskolák
pedig átmenetileg sem tudtak meggyökeresedni hazánkban.
A következő években az intézetben megszervezik az ipari
szakcsoportot , me gindi tják a harcot az addigi kétéves
polgári iskolai tanitóképző három évre va16 felemelésé-
ért, és sürgetik a tanit6képezdei tanárok képesitésének
rendezését.
188l-ben a minisztérium három évre emeli fel a polgári
iskolai tanit6képző tanfolyam idejét, az ~lemi iskolai
tanit6képezde képzési idejét pedig négy évre. /Az ut6b-
bi kisérleti jelleggel gyakorlatilag már l879-től négy-
éves volt./ Gyertyánffynak ~ndkét rendelkezés előkészi-
tésében jelentős szerepe volt.
Gyertyánffy l88l-ben Unnepelte tanári müködése megkez-
désének 25. évfordu16ját. Az ünnepségen Gyertyánffy e-
lőtt már kibontakozott a Pedagógium csaknem teljes ké-
pe. Az addig elért eredményeket a következ5képpen fog-
lalta össze: "Nem dicsekszünk azzal, hogy ismern5k e-
gész Európa tanügyét, de abból, amit ismerünk, bátrak
vagyunk megkockáztatni azt az állitást; aligha látszik
Eur6pa kulturállamaiban hasonló iskola, amely az összes
népoktatási intézeteket eg olyan organicus egészet ké-



- 23 -
pez6 kapcsolatban mutathatná fel, mint a mienk., Az álta-
lános népmiveltséget nyujt6 elso és másodfoku/eleml és
polgári! iskolák mintH vannak itt sze rve s kapc soIa t.ba
hozva az ugyanezen iskolák tanít6inak képzésé're szoLgá-,
16, tehát szintén elso és másodfoku szakintézetekkel,
éspedig olyan m6don, hogy mig amazok ezek számára' a ki-
képzésbe mintául és gyakor16terül sao Lgá Lnak, egyszer-
smind az iskoláknak ez a négy fokozata a LuLr-ő I ke adve
fölfelé, e gyik a másikba nyilván, ily m6dona,z egyik is-
kola a másiknak e 16készi tőj éül is szolgál •• ó' Hol ;a~ az
intézet ma Eur6pában, amely egy bizonyos ne,velási:-tani-
tási célt és rendszert az iskolák négy fokoza tá,ri <lteresz-
tül ily organicus egységgel és következetességgel lenne
képes érvényre emelni. Jól tudjuk ugyan, hogy mi ~tt ed-
digelé csak az eszmében, a szerencsés conceptioban, nép-
oktatási intézetek rendszerének' egy igen szépen átgon-
dolt architechturájában gyönyörködhetünk inkább, mint-
sem ezen eszméknek concrét megva16si tásában' ••• nl.

A következő években Gyertyánffy még eléri,hogy a polgá-
ri iskolai rajztanit6k képzése az Orszá:gosRAjzta.nárké-
pezdéből a Pedagógiumba, kerül, kibővitik azlpari szak-
csoportot, majd 1887-ben megva16sul régi v~gya'is, Tre-
fort Ágost elrendeli a tanit6képző intézeti tanári tanfo-
lyam felállitását a Pedagógium. keretében',s "a, rendelet
magába foglalja tanitóképző intézeti tanári'képesitő
vizsgálat jogát is az intézet részére. '

Tehát 1887-ben k í aLakuLt, a Pedagógi um tel je s "anchí tecb -
turája". Ez az év volt különben a Peda gó g á um féjlődésé-
nek utols6 zavartalan éve, ugyanis 188H-ban,meghalt Tre-
fort, s Gönczy Pál is rövidesen otthagyta a'z,állám,ti t-
kárságot. Bár a Pedagó gium bomlása csak egy' evtlzed mul-
va kezdődött meg, a további szervezeti fejlo~lés -itt meg-
akadt.

A Pedag6gium fejlődésének ,kronológikus áttekintése után
nézzük meg, hogy mit is foglalt magába teljes .kí.bon tako-
zása idején a Pedag6gium - vagy ahogy' néha Gyertyánffy

1. Gyertyánffy István: A budapesti állami elemi és
polgári iskolai tanit6képezde mult ja és jelene.
Budapest, 1882. 125-126. o1d~



- 24 -

nevezte -. ". népoktatásügy f6iskol'ja".
nA Pedagógium fogalma a következő iskolatipusoknak or-
ganikus egységbe foglalását jelentette:
1. Állami népiskola mint az állami népiskolai tanitó-

~épző minta- és gyakorl6iskolája /6 osztály/;
2. Állami tanitóképző intézet mint a tanit6képz6 inté-

zeti tanári tanfolyam minta- és gyakorl6iskolája
/4 éVfolyam/;

3. Állami polgári iskola mint a polgári iskolai tanit6-
képz5 intézet minta- és gyakor 16 iskolája /6 05Z-
táiy/;

4. Állami ol 'ri iskolai tanit6ké zo intézet /3 évfo-
lyam/ egyszersmind a tanitóképző intézeti tanári
tanfolyam előkészitő iskolája/. éspedig a következ6
szakcsoportokkal:
~/ nyelv- és történettudományi szakcsoport,
b/ mennyiségi és természettudományi szakcsoport,
c/ ipari és rajzi szakcsoport a polgári és tanit6-

képezdei ipari, kézügyességi /slöjd/, valamint
a rajztanitók és tanárok kiképzésére.

d/ zenei szakcsoport a polgári iskolai. valamint a
tanit6képző intézeti zene- és énektanit6k, ille-
tőleg tanárok kiképzésére,

e/ torna szakcsoport fakultative a polgári iskolai
és a tan1t6képző intézeti tornatanárok kiképzé-
sére.

5. Tan1t6képezdei tanári tanfolyam /2 éves/"l •

.'~. Gyertyánffy István: A Paedagogium. Budapest,
1913. 8. old.
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3. A Pedagógium koncepci6jána~ eredete és
lényege

Kost - a Pedag6gium fejlódésének csucspontján - pr6bál-
junk választ adni Gyertyánffy emlitett kérdésére. hogy
va16ban eur6pai méretekben is páratlanul "szerencsés kon-
cepci6ról és architechturáról" volt-e sz6 a Pedag6gium
esetében.
Először is vizsgáljuk meg azt a Gyertyánffy korában is
vitatott kérdésty hQgy honnan is származik a Pedagógium
eszméje. Hetyey Gábor, a Magyar Tanitóképző akkori szer-
kesztője l887-ben igy ir erről a kérdésről: "Mi azt hisz-
szük, hogy Gyertyánffy kartársunknak, a budai képző nagy-
érdemü igazgatójának, midőn a budai képzőt ••• azzá alkot~
ami az ma, a nagynevü Francke Ágost lebeghetett szeme e-
lőtt, s áz általa alapitott hallei intézet: teremteni egy
nagyhatásu intézetet. amely a hazai népoktatást lehetőleg
minden ágában felmutassa, s még az idegenek előtt is be-
csületet szerezzen a magyar népnek."l. Dr. Göőz J6zse~
viszont nA berlini tanit6képző intézet Diesterweg igazga-
tása alatt" cimü cikkében a következőket irja: "Diester-
weg'tervezete és alkotása Iti. a berlini Seminarium -
M.L.I több tekintetben megegyezik a budapesti állami ta-
nit6képezde szervezetével. Egységes vele legalább abban
az alapgondolatban, hogy ő a berlini képezdét - ugyszól-
·váll- tani tói akadémiának tekinté, mely magasabb foku és
oldalu képzés nyujtásával ne 'csak elemi. hanem az un.
polgári iskolákra is képesitsen. Azt akarta továbbá, hogy
ez az intézet egyuttal továbbképz5 iskolája legyen a már
tényleg mÜködó, de még pályájuk kezdetén áll6 tanitóknak~e
Más források viszont - igy pl. a Pallas Nagy Lexikona -
npedag6gium" cimszavánál - az l868-t61 l881-ig Dittes ve-
zetésével müködő bécsi Paedagogiumot tekintik a budai
Pedag6gium mintájának. Vitathatatlan, hogy a Pedag6gium
elnevezést Eur6pa-szerte Franeke honositotta meg, s a
tanulmány későbbi részében részletesen be fogjuk mutatni,

1. Magyar Tanit6képző, II. évf. 1887. 51. old.
2. Néptanit6k Lapja. XXII. évf. 1889. 25. old.
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hogy Diesterwegnek és Dittesnek milyen nagy és pozitiv
hatása volt Gyertyánffy és a Pedag6gium fejl5désére, ok-
;at6 és nevelő munkájára, mégis az a véleményünk. hogy
Gyertyánffynak volt igaza a fenti vitában, aki - mint is-
meretes - a ?edagógium koncepci6ját Eötvöst51 származtat-
ta.

Eötvös viszont, amikor a "népoktatási intézmények f5is-
kolájának" eszméjét kialakitotta, az 1868. évi népokta-
tási törvény elfogadása után kialakult körülményekb51 in-
dult ki. Már emlitettük. hogy a XXXVIII. tc. nem gondos-
kodott a polgári iskolai pedagógusok képzésér5l, viszont
a viszonylag gyorsan kiépülő polgári iskolákhoz nagyszá-
mu, az elemi iskolai tanitóknál képzettebb, szaktárgyak
oktatására is alkalmas pedag6gusra volt szükség. Az ide-
ális megoldás egy pedagógusképző f5iskola lett volna, s
a "népoktatási intézmények f5iskolája" elnevezés is utal
arra, hogy Eötvös is ilyesvalamire gondolhatott. A peda-
gógiai közvélemény szívesen is fogadta volna ezt, hiszen
pl. a dél-magyarországi tanit6e~iesület temesvári gyülé-
sének rezoluciója már 1867-ben Budapesten egy pedag6giai
f6iskola felállitását követelte.
A Vasárnapi Ujság már emlitett lBBl. évi 24. számának
ftGyertyánffy István és a Budai Állami Tanit6képezdeft ci-
mü vezércikke szerint is: itA budai képezdének központi
fekvésénél fogva elsórangu fontossága van. Ennek kell
elóbb-utóbb a népnevelés akadémiájává lennie.ft

Uj főiskola lé~esitésére azonban Eötvös akkor nem tar-
totta alkalmasnak az időpontot .• és nem mert a sok isko-
laszervezés és a három uj egyetem miatt már különben is
háborgó pénzügyi szervek, illetve az országgyülés elé
ujabb főiskola tervévei előállni. Közismert, hogy Eötvös
különben is hajlamos volt - leginkább nemes céljai érde-
kében - a lavirozásokra és a kompromisszumokra.
Ug~ gondoljuk, hogy a cél érdekében történo megalkuvás-
nak s~erepe volt a Pedag6gium megszületésében is. Ba
nem lehet uj önálló főiskolát létrehozni, akkor ollan
kényszermegoldást kell találni, amely ha felemásan is,
de biztosi tja a pcLgá r-í Lskc Ia í, pedag6gusok kiképzését.
Egyelőre kielégitő megoldásnak igérkezett a budai tanitó.
~é~~Qe mellett létrehozott kétéves tanfolyam.
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A PedalÓgiua koncepci6ja tehát egyértelmüen az 1868, évi
népiskolai törvény elfogadása után a magyar közoktatás-
ban kialakult objektiv szükségletek és lehetőségek fel-
ismeréséb5l született meg. és ezért jött létre szinte
titokban a polgári iskolai tanit6képezde a budai tani-
t6képz6 mellett, minden főiskolai jelleg nélkül.
Bár az elemi iskolai és polgári iskolai tanit6képz5
"összeházasi tása" minden bizonnyal kényszermegoldáskén t
született meg, voltak ennek az egyesitésnek racionális
és az adott körülmények között sokoldaluan indokolható
elemei is. Igy a jövendó elemi és polgári iskolai tani-
t6k képzése szempontjából egyaránt előnyös volt, ha
Jlegismerhették a népoktatás szolllSzédosláncazemeit, a
népoktatás egész rendszerét; az egységes pedag6gusképz5
intézmény gazdaságilag célszerü volt; az egyesitést in-
dokolta a pOlgári iskolai tanit6képz5 beiskolázási bázi-
sa ls Ikezdetben a tanit6képz6 végzett növendékeire é-
pültl stb. A két láncszem között lés gyakor16iskoláik
között isI va16ban megvolt a sokat emlegetett organikus
"kapcsolat. Az igy létrejött nagyobb, alaposabb szakoso-
dás! és munkamegosztási lehetőségekkel rendelkez5 tan-
testület eredményesebben munkálkodhatott a népoktatás-
üc pedag6giai, módszertani problémáinak kidolgozásán.
Gönczy szánt ilyen szerepet a Pedag6giumnak, al:lely töl-
tött is be ilyen szerepet. Például a Pedag6gi um gyúor-
ló polgári iskolája számára GYertyánffyék által kidolgo-
zott tantervet l879-ben valamennyi polgári isk~lár& ~i-
terjesztették, a 90-es évek elején a polgári iskclai é=
tanit6képezdei tankönyvek jelentős része a Ped.ag6§:i••::
tanárainak,illetve végzett növendékeinek cunkáj~. Isme-
retes - az 1870. évi országgyülésnek tett jelen~ésbél
ls -. hogy Eötvös milyen nagy jelentőséget t~lajdoni-
~ott a különféle taneszközöknek és segédlete~~k. A p~-
dajpSgium ezen a téren ls jól szolgál ta Eötvös, majd Tr e-
rort céljait. Az intézet ipartanmühelye és az éppen i-
~,.n céllal látreho&ott gipszönt6 műhelye az egész or-
szág számára készitett segédleteket. Az sem véletlen.
hO&'J l886-ban a Pedag6giumba költöztették az OrSZágos
?anszerJIIUZeWlot, és Trefort Gyertyánffyt bizta me g a
a1lS8W1 vezetésbel. Körülbelül ilyen szerepet szánha-
tott'~ötvös ls a WnépoktatásUgy f5iskolájának".
1l1t.Jl tükrö.MiIc atltor a lcÚ7sur_golüs, a ko.pro-
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nisszum a két iskola tipus egyesitésében? Kindeneke15tt
abban a tényben, hogy a Pedag6gium csak funkci6jában vál-
hatott főiskolai jellegUvé. Az állami költségvetésben
mindvégig "elemi iskolai tani1;6képezdeR nével szerepelt,
illetmény és minden más szempontb6l is ennek megfele16-
en kezelték. Gönczy mellett elsősorban Gyertyánggy érde-
~, hogya Pedag6gium ilyen körülmények között is több
szempontból sikeresen töltötte be a fent vázolt funkci6tó
Gyertyánffy a későbbiekben az "eötvösi" jelz6t kitermesz-
tette a Pedag6gium egészére, tehát a tanit6képezdei ta-
nárképző tanfolyamra is, pedig semmi jel sincs arra, hogy
Eötvös gondolt ilyen jellegü feladatra. Véleményünk sze-
rint a tanfolyam felállitása - Trefort 1877. évi, már em-
litett rendelete alapján - ugyancsak az akkori helyzetb51
ad6dó kényszermegoldás volt. s a tanfolyam nem illett
szervesen a nnépoktatásügyi főiskola" eszméjébe. Kivel ez
a kérdés szorosan összefügg a Pedag6gium bomlásával. ezt
a problémát azzal kapcsolatban fogjuk részletesebben meg-
vizsgálni. Van azonban Gyertyánffy Pedag6gium-koncepci6-
jának még egy - szerinte - lényeses. eddig nem emlitett
eleme. A Pedag6gium gyakorI 6 elemi iskolájának néhány ta-

,nu16ja tovább folytatta tanulmányait a gyakorI 6 polgári
iskolában. majd a tanit6képezdében. ezután a polgári is.-
kolai tanit6képzóben, végül a tanit6képezdei tanárképz6
tanfolyamon, s végzett tanit6képezdei tanárként hagyta el
a Pedag6giumot. Gyertyánffy ezeknek az egyedi eseteknek a
jelentóségét eltulozva ezt a teljes ciklust tekintette a
tanit6képezdei tanárképzés ideális esetének. Ehhez a gon-
dolathoz pgen gyakran visszatér. sót kés5bb, 1912-ben ezt
vallja a edag6gium alapeszméjének: nA Pedag6gium alap-
eszméjét az a példa fejezi ki a legkonkrétabb módon ••••
amely szerint a Pedag6gium elemi gyakor16iskolája I. osz-
tályába fölvett hatéves fiu 17 éven át élvezhetvén az in-
tézet szellemi és anyagi adományait, att61 mint képesi-
tett tanitóképezdei tanár vehetett bucsut ••• Ime ez a Pe-
dag6gium. "1. Bármennyire kedves is ez az "eszme" Gyer~
tyánfty számára, nyilvánva16 annak az elgondolásnak li
tartha~atlansága. hogy a tanit6képezdei tanársághozfÍiYe"
dül a edag6gium gyakor16iskoláján keresztül vezessen

1. Gyertyánffy István: A Paedagogilllll.51. old.
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liegalábbis az ideálisl ut. A PedagÓgiumban folyó nevelés
mi.den pozitivuma sem p6tolhatja ezen a téren a szükkörü
kiválasztás árnyoldalait, ennek az elvnek az érvényesité-
se nemkivánatos "bel tenyészetet" eredményezhetett volna.

4. A Pedag6giuaban foly6 oktat6 és
ne ve 16munka

~ Pedag6gium koncepciójának elemzése után vizsgáljuk me5
az intézetben foly6 oktató ésneve16 munka néhány kérdé-
sét. Az alaposabb vizsgálatot csak látsz6lag neheziti az
a tény, hogy az intézet évkönyvei és egyéb dokumentumai
- az akkori szokásoknak megfelelően - minden más mellett
szinte alig foglalkoznak oktatási és nevelési kérdések-
kel, ugyanis Gyertyánffy határozott és következetes i-
gazgatói irányitása va16szinüvé teszi, hogy saját peda-
gógiai nézetei jelleme zték a tanári testület munkáját is.
Gyertyánffy pedag6giai nézetei pedig könyveiben és cikke-
iben világosan kirajzo16dnak.
Miként a Pedag6gium alapeszméje, Gyertyánffy peUag6g1ai
nézeteinek tengelye is Eötvöst61 ered: a nevelést, az is-
kolát, a népoktatást eszköznek tekinti annak érdekében,
hogy az egész nép részesüljön a jogegyenloségben, a aü-
veltségi egyenloségben, az emberi és állampolgári s2Oa-
badságjogokban. "Eötvös alapeszméje~ boldoggá tenn'i a
magyar népet, fölépiteni e hazában a va16di demokráciát"
- irja a Néptanit6k lapjában "&mlékezés B.Eötvös J6zsef-
re" cimü cikkében. A va16di demokrácia, amelyben "maga a
nép a LuLr-ő I fölfelé állit ja össze a maga kormányát",l.
a amelyben a "népboldogság. népszabadság szent eszméi "2.
uralko1nak - ez Gyertyánffy legfobb eszményképe. Bár a
nép fogalmán mindeneke16tt a "földmiveseket és munkáso--
kat" érti, nem mentes Eötvös l1berális korlátai tóI sem.
S6tér István ft&ötvös J6zaef és a forradalom" cimü cikké-
ben3. rámutat arra, hogy HberUia álláspontjának megfe-

1.L4sd .'ptanlt6k ~pj •• VIII.évf.1875. 207. old.
2. U •••
,. F6rva.III.évf. 1948. -585-60'. old.
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lelően az 05ztálykülönbsegeKe~ müveltségi kUlönbségek-
ből sz.ármaztatja. Ugyanez jellemzi Gyertyánffy álláf>-
pontját is: az í akoLa "csak ug;;{lesz egy jobb kornak,
a va16di demokráciának az előkészitője, ha közelebb hoz-
za a különféle társadalmi osztályokat azáltal, hogy le-
dönti a legfőbb és leglfnyegesebb válaszfalat ember és
eeDer között: a miveltségbE:li különbségetl'l. Ez az idé-
zet nemcsak azt tükrözi, hogy Eöivöshöz hason16an Gyer-
tJ~ffy is ::;z~mbE:náll a forradalmi osztályharccai, ha-
nem azt is, nogy osztozik mesterének egy másik téves né-
zet.ében , "eltulozza a müvelődésnek, ezen belül a neve-
lésnek a jel~ntő::;égét"2•• s a müvelődésügyi demoYJáciát
tartja a politikai demokrácia elófeltételének. Ez szem-
mel láthatóan a reformkori gyökerü polgári leberális mü-
ve16déspolitika kisugárzása. E liberális korlátok ellené-
re Gyertyánffy őszinte, bár naiv demokratizmusa abban a
korban feltétlenül figyelemre mélt6.
Gyertyánffy azonban sok vonatkozásban tullépte liberáliE
korlátait. Ez mindenekelőtt abban nyilvánult meg ls ez
volt egyben a tul lépés forrása isi, hogy Gyertyánffy egy
Comenius-Pestalozzi-Diesterweg-Dittes neve által fémjel-
zett demokratikus népoktatási vonal hagyományait követ-
te. Enne k a demokra tiItuspedagó gia i vonalnak a felisme-
rcse , haladó értelmezése, gyakorlati alkalmazása la Pe-
dagógiumban/, propagálása la Néptanit6k Lapjában és szá-
mos könyvben/ s az e vonal alapján vivott küzdelem -
e,~yrészt a "slendrián". azaz a régi iskola népbuti t6
dogmatizmusa. másrészt a középiskola hatására lassan a
népiskolába is beszürődó "arisztokra tizmus", a rideg
tekintély tartás, a prelegáló m6ászerek tultengése, va-
l3min~ Herbart és főleg Ziller hatására az oktatásban
er5södó formalizmus ellen - véleményünk szerint Gyer-
tyánffy egyik legfőbb érdeme. Mindenekelőtt a mult szá-
zad 70-es, 80-as éveiben lugyanis a később ismertetett
m6don, illetve okok miatt a 90-es években bizonyos tö-
r~s következett bel Gyertyánffyék Irajta kivül els6sor-
ban Kiss Áron, de 8 Pedag6gium más tanárai isi a népok-

1. Néptan1tók Lapja. XII. évf. 1879. 477. old.
2. Felkai Lász16: Bevezetés Eötvös Válogatott P&-

dag6giai Miiveihez. Tankönyvkiad6, 1957. 13. old.
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tatásnak egy nem önállóan kialakitott, de a. korabeli pe-
dagógia, lélektan és munka oktatás legjoobjainak eredménye-
it körültekint5en és hozzáértéssel felhasználó demo~rati-
kus szemléletU elméletét és gyakorlatát teremtették meg a
budai Pedagógiumban. és próbálták elte~jeszteni főleg a
Néptanitók Lap~ának hasábjain. Ugy véljük. hogy ez a
Gyertyánffy által Comenius-Pestalozzi-Diesterweg-Dittes
nyomán Ide nem minden eredetiség nélküli kialakitott pe-
dagógiai koncepció. illetve gyakorlat a haladó mabJar· pe-
dag6giai örökségnek értékes és eddig talán kellően fel
nem ismert és kellően nem értékelt eleme. amelynek felth-
rása gazdagithatja a XIX. század második felének pedagó-
giájáról alkotott véleményünket.

/

A régi. feudális oktatás és a herbarti-zilleri dialekti-
ka utján megujulást kereső uj törekvések mellett ebben
az időben jelentős szerepet játszott az a már emlitett
irányzat is. amely a Comenius-Pestalozzi-Diesterweg-Dit-
tes vonalat követve - főleg a népoktatás területén -
egyaránt küzdött egyrészt a feudális jelle~J oktatás
lmint fő ellenség/, másrészt azonban már a fentebb em-
litett uj veszélyek ellen is. Ez az irányzat nemcsak "ki-
mut.a t.hat.ő "; hanem a maga korában hatott is, részben a Pe-
iag6giumban és a tanit6képzőkben használt, Dittes alap-
ján készült tankönyvek. illetve az ott f o Lyó ok t.at á s ut-
ján /Gyertyánffy-Kiss Áron: A népiskela módszertana. Di:-
tes Frigyes után. 1882; Gyeriyánffy: Gya kor La t í, Log í.ka ,
Dittes Frigyes u tán , 1883: Kiss Áron: Lélektan ;;'it"tiO.s~-
tán. 1874/, részben pedig a viszonylag né:ib~' ;;~1a.&LJ·5z.a:L~
s a falusi iskoláknak ingyen me gku Ld ö t t Ne pt.an á t óx :..apja
utján/melynek Gyertyánffy több mint 20 éyig voit sze,-
keszt5je/.

Ez a demokr-a tikus népokta t é s í irár.yza t időbe n me iel oz te,
pszicho16giai és pedagógiai alapjaiban, társadalmi cen-
ienciájában pedig néhány vonatkozásban oe gna La dt a a :5-
leg a középiskolai oktatásban jele!lüező 65 a he r be r t.í «

zilleri didaktika utján megujulást kereső századvégi tj-

rekvéseke t.

Az időbeli megel5zés egy érdekes, látsz6lagos ellent~on-
iást takar. Ugyanis Herbart "Általános pedagógiátl-ja é-/-
tiz;edekkel Diesterweg "Wegweiser"-e előtt jelent meg, 5

Diesterweg negyedszázaddal tulélte Herbartot. Mi az oka
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hát annak. hogy nálunk Diesterweg hatása idoben mege15z-
te Herbartét? Az egyik ok kétségtelenül az. hogy Herbart
tanitásai Németországban is csak inkább halála után, f5-
leg Zillerék tevékenysége nyomán váltak közismertekké.
De ennéllényegesebbnek tartunk két másik tényez~t. Az
egyik: Diesterweg pedagógiája logikus és egyenes vonalu
folytatása és csucsa a halad6 német és egyetemes polgá-
ri pedag6giának. Antifeudális, demokratikus tartalmában
az 1848. előtti idoben még a társadalmi haladásért küzdő
pOlgárság légjobb törekvései tükröződtek. Ezek a pOlgári,
demokratikus követelések hazánkban a 70-8O-as években is
idoszerüek, ezért a magyar közoktatás halad6 szellemU re-
formátorai többet merithettek egy demokratikusnépoktatá-
si rendszer kialakitásához Diesterweg életmüvéből, mint
Herbartéb6l, akinek pedagógiai rendszere, vitathatatlan
érdemei mellett is, a korabeli porosz feudálkapitalista
rend védelmét szolgálta, és konzervativ, reakci6s világ-
nézetre épült. Igr magyarországi hatásában a tényleges
történelmi sorrendet egy "neveléstörténeti logikai" sor-
rend váltotta fel.
A másik ok, amely miatt Diesterweg hatása időbeB megelőz~
te Herbartét - véleményünk szerint - az, hogy hazánkban
a népiskolai reform megelőzte a középiskolai reformot;
Diesterweg pedag6giája pedig a népoktatás problémáira ki-
vánt elsosorban választ adni, mig a herbarti pedag6gia
agyértelmUen a korabeli porosz gimnázium szükségleteit
igyekezett kielégiteni. Az 1868. évi XXXVIII. tc. kiala-
kitotta a népoktatásügy uj rendszerét. Az uj rendszerhez
uj pedag6gia is kellett, s igy nem véletlen, hogy népok-
tatásUgyünk legjobbjai, igy Gyertyánffyék is, Comenius,
Pestalozzi, Diesterweg és Dittes irányában keresték a
megtermékenyit5 forrásokat. Annak a ténynek, hogy ez az
irányzat a késobbiekben megtorpant, és a befolyása csök-
kent, számos oka volt. Mindenekelőtt az, hogy a Tisza
Kálmán-i Magyarország közoktatásUgyi vezetőinek nem tet_
szett Imár Trefortnak sem, utódainak még kevésbé/ ez a
néha politikailag is radikális vonal. KUlönösen azután,
hogy l88l-ben a "kereszténység ellenfelét"l. - Dittest

1. Lásd J. 1005: Enzyklopödisches Handbuch der Er-
ziehungskunde. Wien-Leipzig, 1906. I. 282. old.
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- felmentik a "hitetlensée intézményének"l. - a bécsi
P.e~agogiumnak - az igazgat6sága a161. részben azért,
mert egyre radikálisabban lép fel a bécsi Reichratban.2•
Ezután Gyertyánffy is elbátortalanodik Dittes eszméinek
nyil t hirdetllsében, bár nézeteit nelr!tegadja meg. Ám
COJBeniust, Pestalozzlt és Diesterwege-t továbbra is esz-
ményképeiDek tartjao K.étségtelenül csak másodlagos, de
nem elhanyagolható oka a fenti vonal nem kellő hatékony-
ságának az a tény. hogy Gyertyánffyék nem elég szinvona-
Iasan , ke II5-tudományos rendszerezettség nélkül, a tani-
t6képezdei tanu16k és a falusi néptanit6k számára "nép-
szeri.ien"leegyszerüsi tve, s a Néptani tók Lapjában rövid
cikkekre bont, propagálták a maguk és nagy eszményké-
peik nézeteit ••
Eddig elsősorban azt igyekeztUnk bizonyitani. hogy Gyer-
tyánffy Comenius, Pestalozzi, Diesterweg és Dittes köve-
t6je volt. Hamis lenne azonban a Gyertyánffyr61 alkotott
portré, ha egyazerüen válogató szerkesztőnek vagy csupán
a fent emlitett pedagógusok lelkes propagá16jának tekin-
tenénk 5t.
Igaz, hogy Gyertyánffy nem eredeti, teljes rendszert ki-
alakit6 pedag6giai gondolkodó - pedag6giájára va16ban az
eklekticizmus jellemzo -, da egyrészt igényesen, hozzá-
ért5en és határozott elvi meggyoződés alapján válogptott
lés nem is akárkikt6ll/~ másrészt nézeteinek kialakitá-
sakor mindig figyelembe vette és elemezte a magya!" né;,-
iskola adottságait, helyzetét, problémáit. Mestereit ab-
ban is követte, hogy a mindenféle tek~rttélyelvtől mentes,
alkot6 pedagógiai gondolkodást, az "élet pedagógiájátft

hirdette az elvont "tudományos pedag6giával" szemben.
Gyertyánffy magát "a gyakorlatí élet paedag6gusaí" kö-
zé sorolja. Ugyanakkor talán semmiről sem ir olyan sokat
és olyan szenvedé Lyesen , mínt az alkot6 szellemü pedag6-

1. Uo. 282. old.
2. Uo. 282. old.
3. Arra, hogy milyen eszmék ragadták meg Gyertyán-

ffyt Comenius, Pestalozzi. Diester~eg és Díttes
müveib~l, itt nem térUnk ki részletesen.Ezt a
problémát részletesen tárgyalja a szerzo"Gyer-
tyánffy és a Budai Pedag6gium"c.könyvében 44-58~
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giai gcnuoi xcc.as szüks4gességér51. A nép tanf.tő t is állan-
i6aL ":ingondclkod~sra", a tapasztalat, a helyi adottsá-
go~ fi gye lembevé te l ére inti.

A dogmatizmus- és formaiizmusellenesség, a kritikus alko-
tá szeal é Le t Gyerty~nffy pedagógiai alapállása. Még egy
elórevetést k~il tenn~nk Gyertyánffy "pedagógiájánakn

~egértésé~ez. Szerinte létezik e5! különálló "népiskclai
?eiagógian, n:lépiskolai oktatástan", és az élesen elkü-
li:ir.ü a g~=áziumi-egyetemi "wdománycs pedagógiát6l",
z ás na;:.re:-,d.szerbe tartozik. "Az egyetemi oktatás naprend-
ozerfoen az állócsiilag a tuicmány. A tanitóképezde egy
l!iá:; naprendszer be tartozik. Ebben a tudománynak csak boly-
gó szerepe van ; az állócsElag a népnevelés ••• Az én leg-
bens ő oo meggyőződésem, hogya tani tóképezdei tanárokat a
népoktatási intézetek légkörében kell kiképezni. felne-

, velni".l.

A népiskolai oktatásnak és a koz.ép í sko La á oktatásnak vagy
ahogy itA tanitási elvekről" cimü cikkében írja, az "ele-
~ies /nevelő, fejlesztői tanm6dszernek" és a ntudományos
/közlő/ tanmód.szer::lek" a szembeállítása - végső soron -
tudományos szempontból helytelen volt. Neveléstörténeti
szempontb61 azonban - különösen a mi viszonyaink között -
ebben a szembeállitásban bizonyos mértékig az életszerü.
a gyermeket ak t í ví.z á Lő , gyakorlatias jellegü oktatás igé-
nye "tUkröződct"t a feudális hagyományok szerint prelegá16
régi Lsxo Láva l , de bizonyos vonatkozásokban a herbarti-
zilleri tanitás nyomán - ekkor főleg a középiskolai ok-
tatásban - jelentkező uj veszélyekkel /inte1lektualizmus.
a deduktiv módszer tultengése, hidegség és tekintély tar-
t ás stb./ szemben is.

Kiséreljük meg ezek után felvázolni Gyertyánffy pedagógi~
a í nézeteinek rendszerét. Mivel Gyertyánffy csak d í dakt á-.

kai nézeteit rendszerezte a már többször emlitett "Xép-
isk oLa í, módszertan"-ában. az elvszerü csoportosítást ne-
Künk kell elvégeznünk a különböző időben és helyeken ki-
[ejtett gondolatok alapján.

1. Gyertyánffy István: Emlékirat a tanit6képz5 i~té-
zeti tanárok képzéséről. 1898. 141. old.
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~yertyánffy többs~ör beszél a nevelés céljáról. Amikor a
nevelés célját konkrétan, a népiskolában vagy a tanitó-
képz5kben folyó nevelés céljaként határozza meg, előre-
mutató, ma is értékelendó feladatokat tüz ki. Pl.: "A
népiskolának nem az a feladata, hogy leendő földmüvese-
ket. szolgákat. kézmüveseket stb. képezzenek, hanem az,
hogya gyermekben oly erőket és tulajdonságokat fejtsen
ki. amelyek minden hivatásnak, minden élethelyzetnek szük
séges alapjai. Szakképzésre a népiskolai tanul6k még éret-
lenek ••• Általános képzést kell nekik nyujtani, amely ő-
ket emberré képez~e."l. Pestalozzi hatása felfedezhető
abban , hogy az "összes emberi képességek kifejlesztését",
"az ember minden irányu egységes kiképzését" tartja a
népiskolai nevelés céljának. Más a helyzet akkor, amikor
a nevelés célját általában próbálja meghatáro~ni. Ilyen-
kor a nevelés Gyertyánffynál lényegében azonos az erköl-
csi neveléssel. Ebben a kérdésben pedig az értékelméleti
idealizmus jellemzi álláspontját: "Az iskola erkölcsi ne-
vel8sének a végcélja, mondhatni: az ideálja az volna, ha
növendékeit az etikai akaraterőnek és önál16ságnak arra
a fokára tudná eljuttatni, amelyet a jellem, a jellemes-
ség fogalmával szoktunk egybekapcsolni.n2•

Az erkölcsi nevelés végcélja Gyertyánffy szerint az er-
kölcsi önállóság és öntudatosság, amikor azonban Gyer-
tyánffy a hatékony erkölcsi nevelés eszközeit és mó~sze-
reit keresi, a szoktatás és a példa mellett ő is a nevele
okta tásánál lyukad ki: Ez azt mutatja, hogy Gyert~'anffy
bem vonhatta ki magát Herbart és Kármán hatása alól, ami
természetes is, hiszen az e~yes irányzatok között ner:
vol tak mindi g olyan világos válaszfalak, mint né r.a fe1té-
ce Lezaíík , Gyertyánffy kényszern~'ugdijaztatása /1898./ u-
tán - kevésbé érz5dik Gyertyánffy egyre ritkábban megje-
leno irásaiban a harcos díesterwegi hatás. Nem cagau
meg és nem von vissza semmit. de már csak elvétve hivat-
kozik rá. Vé~il a herbarti-kármáni gondolat jelentkezé-
seinek az is magyarázata lehet. hogy - bár Diesterweg a
nevelést tartotta a fő- és az oktatást az alfogalomnak -

1. Gyertyánffy-Kiss Áron: Népiskolai m6dszertan.
1902. 3. old.

2. Gyertyánffy István: Levelek a feminizmus és a
n5nevelés kérdései köréből. 1917. lll. old.
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Q~,~14oelm61ete kidolgozatlanabb 9S következetlenebb, mint
dtda.ktíkája.

Lá~h~~tu". hog] GJertyánff:r ll. ne .,elés probl~lIIÁinak tár-
z:r8 l:ásakor n4ha meglehe t6sfln légilre s térbsn mozcg, nem-
10;',n J'lt t uI az; akx or í hs za I peti'Jg6giailyen irányu ta-
nj i.A.cJ;,Jn. fl inkább a korabeli ir;;kola.i nevelé •• bírálata
fl.;;j'1: l.!lmre "in" 1 l6 go nd o La to i ban.

Mún "h"d;Jzet akkor, amikor az oktatás prOblémáit e-
Le mzL,

"'y9rt.;Jánff:; didaktíkája e.l ő s zor li> hat ár-o zot tan 9S egj'-
ó r t.el.muen "v,yermekkijzpontu" Itermé6,,-"'tcaen nem azzal a
!;'J,jf,toB ~é'r1;a!~mm.al, amejyet. e f ogaLom később a rl,formperieg6
(lllg6t:14bnn kapot,t/. "Az elemh s ta nmőd sz e r - irja Gyer-
tJllnffY - mO:l;~:alol/lha hozza a tFinu16 szellemi életÉ-t, föl-
6breBz~i Hnmunk'ss~g~t, ~s ily~n tisztönzések 'Ital fDly-
t on os a n uj gon<lQlatok 65 ismeret",k ki ti11á16s;'.ra 65 föl-
fed'3:z:és9re vezeti. A ta n í tvány t, teszi a tiJnitás központ-
jává. "1.

Ebből kóvetke:z:ik Gyertyánffy d ida kt.Lka í néz ••t",inek ef:,';I
~.;:;iK fontos vonáaa t a fi;yermeki lélek fe,í lődiismenet.ének
fig.·relqmbevétple. ':;"inte minden lrii,,:!Íban hE,ngsulyozza s
lélektBn ford;o5ságát az eredményes oldatás szempontj~b61.
"Nem is éppen a tétnitÚsnak ta formájf' a fo, hanem az az
elve, a szelleme, amelyet talán leghel;/9sebben a t.an í t.á s
lélektanának Lehe Lne nevezni, S amel y í é nye g í Ie g főképp
a bt.an áll. hogy El tanit6 legyen mindig s zor-os leU.i kon-
ta k t us ba n II tnnitványokkal; hogy ig;iekezzi)k k í.k u t.a t ná a-
zcknak il t:,nitás eszmey.örsbe tartoz6 ismeretkészletét,
fe lfogt\sát. gondol koda s á t , érdeklődésének iránya.i t; és
nemkülönben a t,óved';nejt, elfogultsiÍ.gait is."A Hlektan
fontosságát Gyerty4nffy gyakran han gcz t.a t ja , a z onban
t!'n:;l'!~:es, mef-~fif:yo16;;en 4s kl aór Le te n a l a pu Ló fejlőd{;s-
U'ler,t'ln.i és nevel{'s141ektani á Ll ás pon t ot alig találunk
munkú i ban. Igaz viszont, hogy ezek k í.do l go z á sa a 70-90-
<:JS 0veKben m~g 4ppen csak hogy elkQzd5dött a világ szak-

1. Néptanlt6k Lapja. VIlI. évf. 1875. 206. old.
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irodalaában, s a jelek .aerLat Gyertyánffy ezt már nem
kisérte kellő figyelemmel utolsó irásainak megjelenése
idején sem.
Gyertyánffy az oktatás fOgalmát nem korlátozza csupán az
ismeretközlésre. "Az oktatás több mint" puszta tanitás.
Tanitjuk az oktatás tárgyait, az ismereteket és készsé-
geket; oktatjuk az oktatás alanyát, a tanulót. Az okta-
tás a tanu16 erőinek határozott alaku s célu ~kás5ág-
:ra kormányzása és irányzása •Ill.Az okta tás Gyertyánffy
pedagógiai rendszerében alá van rendelve a nevelésnek,
ez a rendszer egyértelmüen nevelésközpontu. nróvetelnün~
ke ll, hogy az oktatás egységes és összhangz6 nevelésre
vezessen."
Gyertyánffy didaktikájában a gyermek tevékeny résztvevő-
je az oktatási folyamatnak. "Az ismeretet, a tudományt
nem kell készen adni a tanu16nak, hanem arra ösztönözni
és segiteni kell ot, hogy találja fel és sajátitsa el
azt önerej éne 112. Az öntevékenység - vagy ahogyan gyakran
Gyertyánffy nevezi, az "önmUnkÁsság" -,az önálló 1sme-
retszerzés központi helyet töltenek be ebben a didakti-
kai rendszerben. "An önmunkásság a gyermekkel mint élő-
lénnyel vele szü Ietet.t, az az ő termész.etének alapvoná-
sa, fejlodésének fotényezője."3. Igen figtelemreméltó,
hogy Gyertyánffy az öntevékenység és a motiváció mel-
lett többször is felveti az oktatás és a nevelés indi-
vidualizálásának szükségességét is. "A sikert itt min-
dig azok fogják leginkább biztosithatni, akik a nevelés-
ben mentől inkább individualizálni lesznek képesek.,,4.
A fentiekhez vegyük még hozzá, azt, hogy Gyertyánffy az
oktatás és a nevelés fontos eszközének tartja a munkát,
illetve fontos feladatának a munkára nevelést, valamint

1, Gyertyánffy-Kiss Áron: A népiskola m6dszertana.
Budapest, 1882. 17. old.

2. Néptanit6k lapja. VIlI. évf. 1875. 207. old.
3. Gyertyánffy-Kiss Áron: A népiskola m6dszertana.

1882. 17. old.
4. Gyertyánffy-Kiss Áron: H'piskolai módszertan.

1902. 52. old.
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Gyertyánffy már többször emLf tett és bizonyi tott iszo-
r.~"od.ását mindenfajta dogmától, sematizmust61 és forma-
liz~ustél - s akk~r előttünk állnak didaktikájának leg-
jellemz5ho pozitiv vonásai.
"Jizéigálju:: meg röviá.en G;,"ertyánffyék didaktikáját rend-
szer t an í, s zenpcn t bő L is. Eloször is: Gyertyánffyék "Nép-
iskolai :n6dszertana" két fo részbol áll. Az elso rész a-
ZOKat a problémákat tárgyalja, melyeket ma az általános
rLdar.tir:a foga.lomki;;rébe tartozónak tartunk, a második és
:.er.}l"deImese ob rész az egyes népiskolai tantárgyak mód-
szertanát ismerteti. Az első rész három fejezetből áll.
Az első fejezet a népiskolai oktatás általános feladata-
it taglalja. A második fejezet az oktatás tartalmi kér-
:iése i ve1, a tan t ár-gya kka L, a tantárgyak kölc sönös kap-
csolatával foglalkozik. A harmadik fejezet "A módszer"
cimet'viseli, de a könyv tanulmányozása során kiderül,
110gy e I'oga Lomba a - Gyertyánffyék értelmezése szerint
"ta na Lakok'v-nak nevezett - szorosabb értelemben vett ok-
t.at ás í módszereken kivül beletartoznak a didaktikai alap-
d"vak, a iantervelmélet, az órafelépités és óratipus, s
a tervezés, de még a pedagógus személyiségjegyei is. A
módszereken belUl a két fő "tanalak"-on - a "közlé" v.
"dogmati cai" és a "kérdve kife je zo v. heirusticai " tan-
alakon - x í vuI ismertetik a "megmutatá vagy deiktikus
tónalak'Lot és az "ismeretek megszilárdi tására val 6 tan-
alak"-ot. A módszertan óra centrikus szeml é Le t.íí , az ok-
ta.t ás í. folyamat mai értelmezésének néhány elemét csupán
a uidaktii.ai Q:apelveket tárgyaló részben találjuk meg.
Ez a rész Gyertyánffyék didaktikájának a "lelken. Nem-
csak azért, mert - mai szemléletünk szempontjáb6l külö-
nösnek ható módon - itt ismertetik a megismerés utját,
az ismeretszerzés logikai és lélektani elveit. sot a
módszertani ajánlások nagy részét is, hanem azért is,
ae r t itt fejtik ki azokat az elveket, amelyeket diciak-
tikájuk általános jellemzoiként az előzőekben kiemel-
t:ink.

Külön kivánunk foglalkozni a Pedag6giumban folyó munka-
oktatással, illetve Gyertyánffyék ezzel kapcsolatos né-
ze te í ve l , ugyan i s - véleményünk szerint - jelentés ut-
töré munkát végeztek ezen a téren is. Már emlitettük,
hogy Gyertyánffy svájci tanulmányutján Eötvöst5l /ponto-
saboan Gönczytő1/ speciális feladatot is kapott: tanul_
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mányozza a munkaoktatás helyzetét. Gyertyánffy ettél
kezdve pedagógiumi igazgatóságának végéig nag-J' figye-
lemmel kisérte a munkaoktatás hazai és külföldi fejlő-
dését, szervező és pkblicisztikai tevékenysége ezen a
téren is emlitésre ~élté.
Gyertyánffy az első időben különös érdeklődéssel fordul
a szorosabb értelemben vett "iparoktatás" felé, hiszen
többször kifejtett eszményképe a fejlett, iparositott,
demokratikus Magyarország.
A fenti okok mia tt Udvözli GyertyáIlffy lelkesen a Trefor1
által lS81-ben kiadott uj polgári iskolai tantervet Imay
különben a Pe~ag6gium tanárainak közremüködésével készül~
"Minthogy hatramaradásunk tán mindenek felett az ipar tt
rén a legérzékenyebb, uj polgári iskolai tantervünk is
komolyan számot vet.e az országos bajok e diagn6zisával,
határozottan az iparra koncentrálja erejének zömét. Ép-
pen abban áll szerintünk a tanterv egyik fé érdeme, hogy
olyan határozottan az ipar felé terel, anélkül, hogy a
legkevésbé is feladná a pOlgári iskola általános jelle-
gét és a szakiskolák egyoldaluságába esne."l.
Tehát az 1880-as évek elején Gyertyánffy még a népisko-
lában és a polgári iskolában is az iparoktatást látja
kivánatosnak. A gyakorlati tapasztalatok és a hazai a-
dottságok reális felmérése után azonban a 80-as évek ko-
zepén már változik a véleménye. FelisI!leri,hog~'ná Lun.;
a falusi népiskolákban még nincsenek meg a fejlettebb
iparokta tás társadal mi és anyagi-te chnikai fel téte le í ,

ezért ebben az idében a népiskolákban a háziipari-, ké-
zimunka-oktatást, a polgári iskolákban viszont az ipar-
oktatást tartja cé Lsae rtínek, és ezt valósitja !:lef: a Pe .
dagógium gyakorlóiskoláiban.
Ugyanebben az időben Gyertyánffy elmélyülten tanulmá-
nyozza anémet "kézügyességi okta tás"-t is, azonban ha-
marosan felismeri a kézügyességi oktatás absztrakt, im-
praktikus voltát. és a következ3ket irja: "Az absztrakt
"kézügyességi oktatást" mi nem tartjuk a mi népiskolá-

1. Néptanitók Lapja. XIV. Évf. 1881. 246. old.
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inkba .ehozandónak. A SZÓ szorosaeD értelmében vett nép-
iskola önmagában bevégzett. vagyis közvetlen az élet••
nyiló iskola: itt tehát a kézimunka-oktatás elébe okvet-
lenül praktikus célokat kell kitüznÜDk."I. Gyertyánffyék
tehát a magyar falusi népiskolák reális helyzetének é6 a
társadalmi igényeknek a felmérése után kénytelenek visz-
szatérni a háziippri oktatáshGZ.
A fenti elveknek megfelelően már a ~O-es évek elején
megindul a Pedag6giumban a muakaoktatás, a 80-as évek
elején pedig kibontakozik a háziipari és iparoktatás
teljes rendszere. A népiskolai tanit6képezdében ház!-

.ipari oktatás folyik, melynek célja "a házi iparban kü-
lönösen megkivánható kézi ügyesség megszervezése."2. ,~
oktatott háziipari munkafajták a következék: fBmYnkák
/házieszközök, iskolai eszközök, játékok készitése, esz-
tergályozása, "kirakott munkák", "közönséges és finol1
faragás" stb./, kosárfonás, gyékénymunkák, szallllBmunkák,
16sz5r- és sertemunkák /kefekötés,ecsetkészités/, házi-
eszközök készitése vas- és rézsodronyb6l. könyvkötő mun-
kák, bőrmunkák, papirmasémunkák, selyemgub6-feldolgozá-
sa. A polgári iskolai tanit6képezdében kettős jellegü
mankaoktatás folyik: 1. Az ipari szakcsoportban történik
a jövend5 kézimunka- és ipsroktat6k képzése a következo
tantárgyák alapján: asztalosipar, esztergályosipar, mü-
faragás, rajzolás é5 mintázás /"ékitményes rajzolás, é-
pitészeti rajz ás styl tan"/, méréstan, technológia mU-
helygyakerlatok, vált6ismeret és könyvvitel.3. /18A2-
ben még csak az ismertetett faipari szakoktatás épült
ki, 1885-ben már különféle fémipari,agyagipari és gipsz-
önt6 IlÜhelyek is "müködtek./ 2. Az egyéb szakos hallga-
t6lt a Dépiskolai taní t6képezdében fOly6 háziipari okta-
táahoz hasonló. kötelező képzésben vesznek részt. A
80-es évek végére némileg ujra módosul a Pedag6gium ál-
láspontja a népiskolai munkaoktatással kapcsolatban:
Gyertyánffyék ugy látják, hogy tulságosan és szükkörüen

1. Néptanit6k Lapja.XVIII. évf. 1885. 682. old.
2. Gyertyánffy István: A budapesti állami elemi és

pol ári iskolai tanit6képezde mult ja é5 je~ene
1882.274. old.

3. Gyertyánffy: A budapesti állami elemi és polgári
iskolai tanit6képezde multja és jelen•• 1882.2~7-
")OO.old.
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praktikussá vált, a a munkaektatást a háziipari oktatás
gyakorlati jellegének meg6rzé •• mellett. fokozott mér-
tékben fel akarják használni a man~lis és az értelmi
képe.~gek fejlesztésére.
A 6~as évek legvégén a Pedag6gium falain belül a mun-
kaoktatással kapcsolatban egy olyan elképzelés kezd
testet öltenJ., amely nem csupán a munkaoktatásban szük-
körüln csak egy tantárgyat lát6 felfogással szakit, ha-
nem tulmegy a munka általános /manuális és értelmi/ ké-
pességfejlesztő hatásának a feliamerésén is, és a mun-
kát, a tevékenységet, a tanu16i aktivitást az egész ok-
tatási és nevelési folyamatot átható és azt megterméke-
n~ltő tényezo4ek tekinti. A gyakorlati megva16sulást
azonban va16sz1nüleg megzavarták azok a tényezők. ame-
lyeket a Pedag6gium bomlásának okainál fogunk részlete-
sen ismertetni •.
Gyertyánffy és a budai Pedag6gium nevelési, didaktikai
és munka oktatási elvei.ek és gyakorlatának ismertetése
\/.tánvizsgáljuk lIleg~JlIBlye~:tehát a Gyertyánffyékat el-
sosorban Pestalozzival és Diesterweggel. de Dittessel
is rokon irányzatához kapcsol6 "népoktatási pedag6gia",
"népoktatási" vonal legfobb tartalmi jegyei.
Ennek az irányzatnak, mint láttuk, a legfőbb jellemzoi.
mindenekelőtt a régi feudális, de a herbartista iskolá-
val szemben is: a demokrat~zmus /a népiskola az érdeklő-
dés előterében, az egysé~s alapmüveltséget nyujt6 nép-
oktatás eszméje, internátus és más szociáLis juttatások
követelése a szegény tanul6k számára. harc az arisztok-
ratikus elitgondolat ellen, demokratikus légkör az isko-
lában, az iskolai vezetés demokratizmusa/, a harmonikus
emberképzés laz összes. nemesak az intellektuális ké-
pességek fejlesztése, a testi és a munkára nevelés hang-
sulyozása/, az emberszeretet, a gyermeki személyiség i-
ránti érdeklődés. mivel az egyéniséget aktiv organikus
lénynek tartják /a herbartistáknál a képzetek az aktivak,
az ember szinte azonosul az "appercepci6s tömeggel"/,
harc a rideg tekintély tartás ellen. az öntevékenység
hangsulyozása. mely az önál16ság és az önrendelkezés
eSJ.kijze,és magában foglalja a terme16munkát és az erre
va16 nevelést is; az öntevékenység mint célt mini sok-
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oldalu érdeklődés; a gyakorlati jelleg, a gyakorlat mint
a pedag6giai elvek forrása és pr6baköve, az elvont, spe-
kulativ, deduktiv pedagógia birálata, az alkot6 szellemü
pedagógiai gondúlkodás fontosságánar. hangsulyozása. harc
a formalizmus veszélye ellen.
Ezek az elvek és eszmék érvényesültek Ibizonyos követy~-
ze~lenségek ellenére isi Gyertyánffyék pedag6giájában.
És bár Gyertyánffyék nem önálló es alkot6 továbbfejlesz-
t5i ennek a pedag6giának, a fenti eszmék propagálásával,
hazai viszonyokra va16 alkalmazásával és gyakorlati ug-
7al6sitásával la Pedag6giumbanl jelentős érdemeket sze-
reztek.
GJertyánffy és a Pedagógium pedag6giai elveinek és gya-
korlatának ismeretetése után vizsgáljunk meg néhány szám-
adatot, amelyből következetetni lehet a Pedag6giumnak a
magyar oktatásügyben betöltött szerepére. Az elemi isko-
lai tanit6képzőt 1873. és 1898. között évenként 60-80, a
polgári iskolai tanitóképzot 50-70 hallgat6 végezte el.
A század végén a hazai polgári iskolák oktat6inak több
mint 60 %-a került ki a Pedagógiumb61. A tanit6képezdei
tanári tanfolyamot 1888. és 1898. között 36-an végezték
el, de ennél j6val több, 84 volt pedag6giumi növendék
d~lgozott l898-ban az ország kUlönböz6 tanit6képz6iben,
s csaknam valaJDllnnyitanit6képz6 igazga t6ja is a Peda-
gógium volt tanitványai közül került ki. A Pedag6gium ta-
nári testülete laz 6raad6kat is beszámitval 30-35 fo kö-
rül mozgott.l•
Bármennyire is központi szerepet töltött be az intézet i-
rányitásában, arculatának meghatározásában GyertyánffYt
munkatársainak ugyancsak jelentős érdemei vannak a Peda-
g6gium vitathatatlan érdemeiben. Gyertyánffy nagy gondot
forditott arra, hogy az intézetbe alapos felkészJltségü,
jó hirü pedag6gusok kerüljenek. Az intézet egyik 05z10-
?át, Bartalus István zene- és énektanárt ugyan már az in-
t~zettel együtt "örökölte" Gyertyánffy, de az intézet

1. Lásd Gyertyánffy István:A budapesti tanit6képez-
da multja és jelene.Bpest,1882; valamint Emlék-
irat a tanit6képző intézeti tanárok képzésénp.k és
képesitésének kérdésér51. Budapest, 1898.
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~öbbi kiemelkedő oktat6ját - igy elsosorban Dr. Kiss
Aront /Gyertyánffy "jobbkezét", a jelentős pedagógiai
tankönyvir6t, a "magyar neveléstörténetirás atyját",
Gyertyánffy kés6bbi utonját a polgári iskolai tanárkép-
z~ igazgat6i tisztségében/, továbbá Kazocsa Tivadar ter-
mészetrajz-kémia szakos, Suppan Vilmos mennyiségtan-áb-
rázoló geometria szakos, Király Pál magyar nyelv és i-
rodalom szakos, Gyulai László festőmllvész-rajztanárt
Gyertyánffy neveztette ki.
Gyertyánffy.a Pedag6gium igazgatása mellett sokoldalu
közéle~ társadalmi és publicisztikai tevékenységet foly_o
tatott. 187ö-t61 1898-ig tagja az Országos Köz~ktatási
Tanácsnak, több éven át elnöke a POlgári Iskolai Tanit6k
Országos Egyesületének, vezetője az Országos Tanszermu-
zeumnak, később /1912-től/ a Magyar Pedag6giai Társaság
tiszteletbeli tagja. A magyar neveléstörténet szempont-
jáb61 - a Pedag6gium megteremtése és irányitása mellett
- az a tevékenysége a legjelentősebb, amelyet mint a
Néptanit6k Lapjának szerkesztője fejtett ki 1874-tól
1895-ig.
Gyertyánffy mint a Néptanitók Lapjának szerkesztője i-
gyekezett a lapot az ismertetett demokratikus pedag6giai
nézetek és törekvések szócsövévé tenni, és a reakci6s
közoktatásügyi politika fokozód6 nyomása ellenére is -
bár megal~uvásokkal, visszalépésekkel, botladozásokkal -
igyekezett a lap pedag6giai szinvonalát és haladó jel-
legét megőrizni. Az egyre reakciósabbá váló kultuszkor-
mányzatnak e~ egyre kevésbé tetszett és 1895-ben wlassic~
miniszterrel támadt nézeteltérése miatt Gyertyánffy kérj
felmentését a szerkesztői tisztsé~ alól.l•

5. A Pedagégium felbomlásának okai

Gyertyánffy távozása a Néptanitók Lapjának szerkesztősé-
ge éléről gyengitette igazgatói és egyéb közéleti pozi-
cióit is. Bucsucikkéből nyilvánva16vá vált, hogy jelen-

1. Gyertyánffy szerkesztői tevékenységérol részlete-
sebben irunk a "Gyertyánffy és a Budai Pedagógi-
um" c, könyv VII. f~jezetében.
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tos véleménykülönbségek állnak fenn közte és Wlassics
miniszter között. Ez egyuttal elorevetitette igazgatói
felll!9ntéséneks egyuttal a Pellag6giu. "bomlásának" ár-
nyékát is.
A Pedagógium "bomlásában" IGyertyánffy szerinti három
tényező játszott szerepet.
Az egyik ok Trefort halála, illetve Gönczy Pál távozása.
Utánuk senki sem értette meg a minisztérium vezetoi kö-
zül a Pedagógium eszméjét. "Miniszterek. akik nemcsak a
politikai élet versenypályáján, hanem még a saját r&-
szortjuk házi kertjében elért sikereik javarészét is
nem annyira a nekük tulajdonitott fényes kvalitásaiknak.
mint inkább a népszerüséggel va16 állandó és ügyes ka-
cérkodásaiknak köszönhették" - irja r6luk 1913-ban.
4, bomlás másik oka a tanitóképző intézeti tanárok képzé-
sévei kapcsolatos. Ebben a kérdésben robbannak ki a leg•..
szenvedélyesebb viták. A vita 1893-ban élesedik ki, da
gyökerei korábbra nyulnak viss~. Az 1868. évi törvény
értelmében felállított tanítóképzők tanári karát "leg-
inkább a teológiai,'jogászi, orvosi pályáról letört em-
berekből, kiérdemelt házinevelőkből és - nem valami
nagy számmal - középiskolákra képesitett tanárokbólftl•
szerve zték. Mivel a középiskolák is viszonylag gyors
fejlődésnek indultak a reform nyomán, az égető tanit'-
képző intézeti tanárhiányt 1875-től a pOlgári iskolai
tanitóképző Gyertyánffy által - Gönczy megbizásáb61 -
kiTálogatott végzett növ8Ddékeib5l pótQlták. Trefort
1387-ben kiadott már emlitett rendelete a tanlt6képz6
intézeti tanárképző tanfolyam megszervezéséról e~t a
gyakorlatot intézményesitett formában fejlesztette to-
vább, lehetővé téve a polgári iskolai tanit6képző leg-
jobb növendékei számára, hogya pedag6giai és a szaktár-
gyak egyéni tanulmányozása, valamint a Pedag6gium tani-
t6képzőjében és internátusában végzett gyakorlat után
képesitővizsgát tehessenek. Ma már kiderithetetlea. hogy

1. Gyertyánffy István: A tanitóképző intézeti taná-
rok képzésének és képesitésének kérdéséről. Bu-
dapest, 1898. ll. old.
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_ga nr,jfort, illetve Gönc~ végleges vagy esak a körül-
mények által diktált átmeneti megoldásnak tekintette-e a
tanitóképz6 intézeti tanfolyamon történó kiké,~ést. /A
rendelet egy vagy két évben állapitotta meg a tanfGlyam
idejét./
Az azonban bizonyos, hogy Gyertyánffy végleges ·é8 ideá-
~is megoldásnak tekintette a tanfolyamot. A közvélemény
azonban, mindenekelótt a középiskolai tanári képesitéssel
rendelkezo tanit6képz6 intézeti tanárok körében egyre ero-
~gd1k a követelés, hogya tanit6képezdei tanárok kiképzé-
se az egyetemeken történjen. De erosödik agy kompromisz-
5zumos megoldást javas16 nézet is. Sebestyén Gyula nA
képdintézeti tanárok képzésértn H cimU cikkében pl. a
következőket irja: "Az elmélet.i. tudományos képzést a~
egyetem adja meg; a gyakorlati képzésről pedig a budai
állami tanit6képzo intézet gondoskodjék. nl.
Folyik a vita a sajt6 hasábjain, a tamit6képz6 intézeti
tanárok országos egyesületében, majd a II. Országos é5
E~yetemes Tanügyi Kongresszuson. A vitában az Ugy el5ad6-
janak /Komáromy Lajosnak/ érvei Gyertyánffyék ellen irá-
nyulnak: nA kiképeztetést az egye~emre kell vinni: 1,
mert ott szerezheti meg a legtökéletesebb tudományos kép-
zést; 2, mert igy remélhetjük pedag6giai irodalmunk fel-
lendülését; 3, mert igy remélhetjük fi~tésünknek a kö-
zépiskolai tanárokéval való egyenlósitését; 4, mert igy
remélhetjük ~ársadalm1 helyzetünk és tekintélyUnk emelke-
dését.n2• GyertyáAffy a tanit6képz6 intézeti tanárok kép-
zésének és képeattésének .kérdésériH irott emlékira tában
vitába azá11 a tenti indokolással.
Különösen· élesen lép fel a negyedik érv ellen. "Veszedel-
.es ez az elmélet már azért is, mert ez ujb6l fel idézhet-
né testületünkben azt az áldatlan rang- és tekintélyvi-
szályt. amely nem az emberek reális értéka, hanellla dip-
lamák ain5sége sz.er1,ntakarja kinek-kinek kimérni az 6t

1.• Magrar Paedagopa. 1892. 622. old.
2. liyertJÚffy IiStvú: A tani t6képa6 intézeti taná-

rok képaésének é5 képeaités6Jdk kérdésér51. Bu-
dapest, 1898. 36. 014.
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megillető társadalmi helyzetet és tekintélybeli fokoza-
tot.
Kétsfgtelenül jogosak Gyertyánffy kritikai megjegyzései
a korabeli egyetemi oktatás elvont. a nevelés és a mód-
szertan szempontjait mellőző "tudományos 'kiképzésével",
valamint a középiskolák lés hatásukra egyre' inkább az al-
s6foku iskolák/ "inpraktikus. tudományos előadási mániá-
jával és ennek szomoru kisérőjével, az értelmetlen tan-
könyvmagol tatással "1., kapcsola tban. És nemcsak a kor
jellemzése, hanem Gyertyánffy politikai-erkölcsi arcula-
tának megitélése szempontjáb61 is figyelemre méltó a
"rangkórságos és stréberkedő korszak" elleni jogos és
Gyertyánffy müveiben ujra egyre gyakoribb és élesebb fel-
háborodás. De azt is látni kell, hogy Gyertyánffy egy
akkor már mindenképpen problematikussá váló megoldást. a
tanitóképző intézeti tanárok rövid tanfolyamon történő
képzését védi egyetemi képzéSükkel szemben.
A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszuson 1896-
ban kompromisszumos határozat született, mely szerint a
jövőben a tanítóképző intézeti tanárok elméleti képzése
az egyetem filozófiai fakultásán, gyakorlati képzése a
budai Pedagógiumban, illetve a VI. kerületi állami fel-
sőbb tanitónőképző intézetben történjen. Gyertyánffy -
bár emlitett emlékiratában azt hangsulyozza, hogya kong-
resszus végmegállapodásai "majdnem mindenben megegyeznek"
álláspontjával - lényegében kitart korábbi nézetei mel-
lett, sőt tovább is megy: nA tanitóképző intézeti taná-
rok szakszerü kiképzése céljából egy tanitóképzo intéze~
ti állami tanárképz5 állittatik fel a Pedagógium mellé~2.
Az emlékirat javaslatait Wlassicsék nem fogadják el, s a
következő évben hivatalosan is különválik a tanit6képzo
intézeti tanárképzés a Pedagógiumt61.
A tiszteletre mélt6 bátorság mit sem változtat azon,hogy
ekkor Gyertyánffy már eg'J idejétmult lés megfelelő meg-
oldásnak korábban sem tekinthető/ intézmény érdekében
vivja szélmalomharcát.

1. Uo. 23. old.
2. Uo. 91. old.
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A -bomlás" harmadik oka - Gyertyánffy szerint - a polgári
iskolai tanitóképzővel kapcsolatos. A már ismertetett 0-
kok miatt a Pedagógium sohasem tudta elismertetni főisko-
lai jellegét, ennek megfelelően a tanári fizetés is csak
a tani t6képezdei tanárok szintjén /teh"át a gimnáziumi ta.
nári fizetési szint alatti mozgott. A visszás helyzet
megszüntetésére tett minden kisérlet sikertelen maradt.
Ez egyre növekvő eléged~tlenséget váltott ki a tanári
karban. A válság akkor robban ki, amikor a Pedagógium fe-
lett is felügyeletet gyakor16 tanfelügyel5 "közébük ve-
tette a Pedag6gium egységének felrobbantásár~ szolgál6
azt a bombáját, hogy csakis a felbomlasztás árán lesz el-
érhető a polgári iskolai tanitóképző tanári fizetésének
annyira kivánatos méltányosabb rendezése. Okoskodásának
ez volt a filuma: Mindenekelőtt dobjátok ki magatokból az
elemi iskolai tanitóképzőt, mert mindaddig sz6ba sem jö-
het fiz~téstek méltányosabb rendezése. Tudjátok meg, hogy
tisztán csak ez a közösség az oka annak, ha nem tudnak
titeket - a polgári iskolai tanit6képzot - megkülönböz-
tetni a többi elemi iskolai tanit6képzotol. Ellenállha-
tatlan erovel hatott ez az érvelés. Tehát fi7~tésemelés
a l'edagógium bomlasztásának az áránl "Timeo Danaos et
dona ferentes" - mondtam és nekik, de hiába".
Ebb.n a három tényezőben látja Gyertyánffy a Pedagógium
bukásának az okát. Minden bizonnyal a szubjektivizmusnak
is szerepe volt abban, hogy Gyertyánffy Tref'ort halálát,
illetve Gönczy távozását nevezi meg első okként. Bagyobb
erők játszottak itt közre, a magyar társadalom és okta-
tásügy fejlődése következtében kialakult objektiv nely-
zet és szükséglet tette kétségessé a - lényegében szüle -
tésétol fogva is problematikus - Pedagógium további meg-
tartásának szükségességét. Az iskolahál6zat rohamos ki-
épülése," a különböz6 intézmények és ennek következtében
a különböző pedag6gusrétegek kialakulása természetszerü-
en felvetette a pedag6gusképzés szinvonala emelésének és
differenciá16dásának kérdését. A népiskolai tanit6képzés.
a polgári iskolai szaktanárképzés és a tanit6képző inté-
zeti tanárképzés három. egymást6l szinvonalban és tartal-
milag olyan távol ál16 feladatkör. amelyet a magyar tár-
sadalom és oktatásügy adott fejlődési szakaszában már
nem lehetett egy intézmény keretében megoldani. Ezt szük-
ségszerüen. elsosorban a tanit6képző intézeti tanárok
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ismerték fel, s ezért különösen 6k vitatták a Pedag6giua
ilyen szerkezetének létjogosultságát. Ez, valamint a
Gyertyánffy által emlitett harmadik ok - a polgári isko-
lai tanit6képző tanárai fizetésének remélt rendezése
srea-ényezte, hogy megbomlott a Pedag6gium tanári testü-
letének egysége. Va16szinüleg ennek is szerepe volt ab-
ban a tényben, hogy l898-ban váratlanul nyu~ijazták Gyer-
tyánffyt, s a minisztérium megszabadult ettől a kellem~t-
len és nehéz embertől. Az elemi iskolai tanitóképző levá-
lasztották a polgári iskolair6l fitt Kiss Áron követte
Gyertyánffyt az igazgatói székben/. majd "egymás útán am-
putáltattak le a Paedagogium törzséről a pOlgári iskolai
tanit6képző ipari és rajz csoportjai ••, továbbá a zenei
szakcsoport, végül a tanitóképezdei tanári tanfolyam is
III!jdnemegészen az egyetemre utasi ttatott.1I1• A század
végére széthullott tehát a Pedagógium, az elemi iskolai
tanit6képzon kivüli részeinek további fejlődése elválik
intézettink történetétől. Gyertyánffy aZQnban még három év-
tizeden keresztül vivta emlékirataival, beadványaival "pe-
rét" a Pedag6giym igazának ügyében.
Ebben a harcban, megszabadulva szerkesztői és igazgat6i
tisztségétől - amelyek, mint láttuk, időnként megalkuvá-
sokra, visszalépésekre késztették - Gyertyánffy továbbra
is zászlaján Eötvös nevével vett részt. nB.Eötvös J6zsef
és a Faedagogium" cimü visszaemlékezésében /1913/ és más
irásaiban ujra és ujra hitet tett a demokratikus népokta-
tás eszméje mellett, s erről. a platfo'rmr61 biráIta alital-
mi arany és china-ezüst korszakának" hivatalos közokta-
tásügyi politikáját, amely - szerinte is - egyre jobban
eltávolodott Eötvös szellemét51. A Pedag6gium "perében"
a Comenius-Pestalozzi-Diesterweg-Dittes vonal háttérbe
szorult, hiszen Gyertyánffy halad6 nézetei ellenére a ko-
rabeli közoktatásügyi vezetőket igyekezett meggyozni iga-
zár6l /addig sohasem jutott el, hogy igazáért a va16ban
forradalmi erőkhöz apelláljonl, ott pedig eZeknek a nevek-
nek nem volt kellő sulyuk. Ennek ellenére kés6bbi irásai
is azt mutatják, hogy sok vonatkozásban hü maradt korábbi
pedalÓgiai eszményeihez.1930-ban halt meg~96 éves korában.

Dr. Magyarfalv i Lajos
1. Gyertyúffy István t A Paedagogium 23-24. old.
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II.

1900-1945

A vizsgált 45 év mind a társadalom. mind pedig az inté-
zet fejlődése szempontjából igen nagy, és eseményben gaz-
dag idoszakot ölel fel. A társadalmi és politikai válto-
zások egész sora esik erre a korr-a, Ebben a pe,riódusban
megy végbe az imperializmus teljes kialakulása Magyaror-
szágon. amely végül is az első világháboruba torkollik.
A négyéves háborut a polgári demokra~íkus forradalom,
majd a Magyar Tanácsköztársaság rövid, de dicsőséges nap-
jai zárják le. A Tanácsköztársaság vérbefojtása után az
előbbinél még kegyetlenebb és a tanit6képzés egészére mi-o
nőségileg kir~tó 25 éves Horthy-korszak következik, amely
végül a nyilt fasizmust szüli meg, és egyenesen. logiku-
san a második világhtboruh~ vezet. A vizsgált 45 éves
korszak hazánk felszabadulásával zárul, ami megteremti
a demokratikus, majd szocialista társadalmi átalakulások
alapjait és köztük egy egészen uj színvonalu tanitókép-
zés megvalósitásának reális lehetőségeit.
A társadalmi-politikai fejlődésből adód6 történeti kor-
szakolás nem esik mind.en téren egybe a magyar tanítókép-
zés és még inkább a Budapesti Tanitóképző Intézet alaku-
lás~~ak. fejlődésének periódusaival, de feltétlen alap-
ját, történeti-társadalmi hátterét képezi annak. Ezért,
amikor az intézet egyes fejlődési szaKaszait vizsgáljuk,
azo~at mindig ezzel a két alapvető komponenssel szoros
~;ységben lehet csak értékelni, kUlönben nem lennének
:::!"t;;et-őkazok a szer-vezet I és társadalmi változások, a-
melyek az intézet életében ebben az időben éppen a tár-
sadalmi, po~itikai és gazdas&gi változások hatására vég.
bementek.
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1. Az intézet szervezeti fejlődése

Az 189~-os milleneumi esztendő nagy pezsaülést hoz a ma-
gyar kbzoktatásügy egészében, és felszinre hozza a tani-
t6kfpz6s továbbfejlesztésére irányu16 határozott reform-
törekvéseket iSt amelyeket a II. Országos Egyetemes Tan-
ügyi Kongresszus inditott el. Ennek Q pezsgésnek az ered-
ményeként jelentkezik az a törekvés 15, hogy az eddig a
Paedagogiuroban együtt dolgoz6 két intézményt,a Polgári1s-
kola1 Tanárképz5t és a Tan1t6képző Intézetet szervezeti-
leg, t.artalmilag, személylleg és elhdyezésileg is szét
kell vá18~ztani. Ezt a foly&matot nemcsak a tan1t6képzés
továbbfejleűztésének igénye sürgette, hanem az a körül-
mény ia, ho~y az országban kevés volt tanit6, éa nagyon
sok iskola pedag6gus nélkül állt. A szétválási folyamat
1901-ben indul el, 65 19l1-ben fejeződik be. Ekkor költö-
zik a TanH6kfpz5 Intézet in~ernátusával együtt a jelenle-
gi helyére.

Ar.eddigi 4 osztályos gyakor16 elemi népiskolát 1906. feb-
ruár elaejével 6 OGztálsuvá fejle6ztették. Ugyanebben az
évben nyil t meg a gyakor16 iskolával kapcsoLatos gazdasá-
gi il;m6tlőiskola első évfolyama is, 5 t.anul ó vaL,

Az intézet már ebben az időben B tanit6i továbbképzf;s K:lZ-
pon t j ává vált. 1304. nyarán megszervezték a t-aní t ó l;to-
vábbképz6sét, amit a további években is folytatta~.

A század első fviizedében egyéb jelentősebb szervezeti
vá Lt.ozá rok nem kove t.kezt.ek be, azonban annál lényegeseiJ-
bek azok a tartalmi m6dosulások, amelyeket az 1303. ~S
az 1911. évi tanit6k6pző intézeti tanterv es ~tasit~s,
valamint az 1~04. fvi népoktatási törvényjavaslat jelen-
tett a Budai Tanitóképző Intézet életében. IEzeknek tag-
lalására az intézet oktató é5 nevelomunkájánál térünk kL!
A t-ani.Lő ké pz áa teljes különválásB lényegében 19I1-ben, az
uj épü1st felépitésével fejeződik be, amikor az 1911-12-
es tanévet az intézet már abban az uj épületben kezdi meg,
amely ma is otthona. Az uj épület 4 hiva~alos 65 15 isko-
lai helyis6gből állt. Ehhez megfelelő gyakor16kert _
600 m2-es botanikus kert - is tartozott. amelyben meg- 1/
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található volt a jellegzetes hazai fás növények és bokrok
minden fajtája, ezenkivül virágok, konyhakerti növények
é5 szőlőfajták. Ikb 370 növényfajtal A növendékek a la-
boratóriumban megfigyeléseket és kisérleteket végezhet-
tek.

Az eddig 40 személyes internátus az uj épületben 60 férő-
!lelyre bővü Lt,

~z 1915-16. tanévben az intézet helyiségeit a háborus
szü~séghelyzet miatt meg kellett osztani az Állami Polgá-
ri Iskolai Tanitóképzovel. Késobb, 1916-ban még a mene-
~Jlt Dévai Tanitóképző Intézet is idekőltözött, ugyhogy
három intézmény müködött egy épületben.
A háborus idők miatt a tanéveket általában megröviditet-
ték, és a bevonuló növendékeknek előkészitő tanfolyamo-
~a~ tar~ottak. Az internátus ban élelmezési nehézségek
léptek fel, amelyek kisebb-nagyobb szüneteket eredményez-
tek.

A Tanácsköztársaság évében - 1919-ben az épületet a ha-
tárrendorség foglalta le, ezért a Tanitóképző Intézet az
Alkotás utcai Tanítói Árvaházba költözött.
A TanácskQztársaság honvédo háboruja miatt az intézetben
220 jelQlt kapott röviditett képzési idő alatt oklevelet.
A \lK}';arinak a 156 fiatalnak az oklevelét - akik azt 1919.
ffiárcius 20. é5 augusztus 1. között szerezték, - érvényte-
lennek m í n ő sí.tet te 1164.54-2/1919. \IKM rend.l. Ezeknek a
jeiólteKne~ egy része 1 éves szervezett póttanfolyamon
szerezhetett érvényes oklevelet. A VKM 50.344/1920. sz.
rendeletével intézkedett a konmun í sta jellegü könyvek és
iratok me~semnisitéséről is.
Az 1316-13-es tanév végén. az évvégi zár6értekezleten az

í nt é zet csendben, Lger, szerény keretek között emlékezett
~eg fennáll&sának 50. évfordulójáról.

A feh~rterror időszakában, -bizonyos tekintetben az e15-
zetes reformcsatározások eredményeként is - megszületétt
a tanitóképzés reformjára vonatkozó 90841/1920. rÁM sz.
rendelet, amelynek lényege a képzési idő 4 évről hat év-
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re való emelése volt. Persze ezt a lépést pedagógiai szem-
pontok b6ven indokolták, az egyre növekvő terjedelmü tana-
.yagot négy év alatt nem lehetett elvégezni. Az ellenfor-
radalmi kultuszkormányzatot azonban reakciós politikai
koncepciók vezették. Az egyházi fóhatósághoz intézett mi-
niszteri átirat a reform legfontosabb okaként "számos ta-
nítónak a közelmultban tapasztalt magatartását" határozza
meg. vagyis a reform célja a tanit6sághatásosabb "nemze-
ti" nevelése, erősebb kézben tartása volt.
Éppen ezért, mivel ezt a feladatot más m6don megoldották.
az anyagi nehézségekre hivatkozva, az eredeti elképzelést
rövidesen félretették. és a 27918/1922 VKM sz. rendelet
már csak az ötesztendós képzés bevezetéséről intézkedett.
Természetesen az ötéves tanitóképzés is objektive előre-
lépést jelentett, és egybeesett a magyar tanit6ság törek-
véseivel.
A vonatkozó miniszter rendeletek alapján az intézet is öt-
évfolyamos intézménnyé alakult áto Kisebb változásokt61
eltekintve ez a szervezeti forma 1959-ig, a felsőfoku ta-
nitóképzés bevezetéséig fennmaradt.
Az 1928-29. iskolaévben az intézetben nyert elhelyezést
az Apponyi Kollégium, mivel a Polgári Iskolai Tanárképzőt
Szegedre helyezik. Ettől az időtől kezeive az intézet igaz-
gatója egyben igazgatója volt az Apponyi Kollégi~m Buda-
pesti Tagozatának is.
Minthogy az 1930-as években a tanitói pályára igen sok
olyan fiatal törekedett, akik gimnáziumot végeztek. IDeg
kellett nyitni a képzőt a gimnáziumi érettségivel rendel-
kezők e16tt. akik különbözeti vizsgával az V. osztályba
iratkozhattak be.
A gyakorló iskolai okta tás szinvonalának emelése, az ab-
ban tanitó pedagógusok pedag6giai felkészültségének biz-
tositása érdekében a VKM 39.726/1932. sz. rendeletével
lehetővé tette, hogya müködő tanitók b7akorló iskolai
tanit6i képesités elnyerésére jelentkezhessenek.
1935. szeptemberében a gyakorlóiskolában.megnyitották a
VII. és VIlI. osztályt.
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1930-ig intézetÜDkben szerv.zték meg a tanitóképzo inté-
&eti férfi-tanárjelöltek gyakorlati kiképzését. Ez min-
aen tantárgyra vonatkozott. 1930. után itt már csak ének-
%ene és rajz szaÁOSOK szakmai gyakorlatát bonyolitották
le.

Az 1937-38-85 tanév végén a VKM az intézetben német nye1-
Ti tanfolyamot szervezett, vezetésével Lux Gyulát bizta
me g.

1338-ban - az 1930. XIII. tc. alapján - a tanit6képző in-
tézeteket 4 évfo1yamu 1iceummá és 2 évfo1yamu tanitóképz6
.kad~miává ki_anták szervezni. Ez azonban nem va16swlt
meg, é5 az intézet lényegében továbbra is 5 hvfolyamu ta-
nit6képzo maradt.
1944-ben az épületben hadik6rház rendezkedett be.

2. Az intéze~ oktató munkája

A századfordu16 éveinek tanitóképz5je elsosorban olyan
"univerzális" tanit6k képzésére törekszik, akik az isko-
lai oktat6-nevelő munka mellett képesek megfelelni mind-
azon társadalmi követelményeknek, amelyeket velük szemben
akkor a falu társadalmi, politikai, gazdasági élete tá-
masztott. Ezekben az éveKben az intézetben számos /gazda-
sági, tüzo1t6tiszti, egészségübyi, népmüveloi, stb./ tan-
folyamot rendeztek a tanitónövendékeknek, amelyek tovább
növelték a tanterv által okozott amugy is nagy tulterhe-
lpst, és a növendékek iskolai munkájához feltétlenül szük-
~éges pedagógiai tárgyak oktatását háttérbe szoritották.

le1 pl. 1900-190l-ben az intézet gazdasági tanfolyamot
szervezet t a k4pesitettek számára. Ugyanebben az évben a
vég~ók ~~ámára tüzolt6tiszti tanfolyamot inditanak. Az
intézet gyakor16kertjében és botanikus kertjében a növen-
dc'kei:állandó mesfigyeléseket végeznek és kisérleteket
folytatnak heti 2 órában, ugyanakkor a méh9szeti ismere-
tak elter..ie5ztésére méhész tanfolyam indul. A növend.ékek
r,sztvesznek az 1300-1301-85 népszámlálásban népszámlálá-
si biztosként. Folyik ebben az időben a kántor és karnagy-
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kép~és is. Az inté~tb6l sok kivá16 karnagy kerül ki. Je-
lentős a~ int~zet népmüvelő tevékenysége is."Kéthetenként
tartanak különböző népmüvelési előadásokat. müsoros este-
ket. A növendékeknek anya- és csecsemővédelmi. gyermekvé-
telmi, egészségügyi. szociológiai. selyemhernyótenyészté-
si stb. tanfolyamon kellett részt venniük.
Az intézet szerepelt az 1900. évi párizsi világkiállitáson
is, s ezért·a növendékek és tanárok miniszteri" dicséretben
részesültek. A párizsi világkiállitásra kiküldött anyag az
intézet életét. az oktatási folyamat menetGt,. különböző
.oktatási és programdokumentumokat, az épületek, a gyakor-
lókert fényképét, stb-t tartalmazta.
Mindezek igen jól szemléltették az intézet j61 szervezett
életét, szerteágazó, gazdag oktató-nevelő munkáját.
Az 1903. évi uj tanitóképző intézeti tanterv igyekszik me~
szüntetni a tulterhelést,és a tanítóképzőt valóban" "szak-
iskolává n kivánja fejleszteni. Elsőbbséget biztosi t a ta-
nitói pályához szUkséges pedagógiai tantárgyaknak, s bár
a közmüveltségi tárgyakat a pedagógus müveltség szerves
részének tartja, - azokat az előbbieknek alárendeli. Az
intézet tanári kara számos módszertani értekezleten tár-
gyalja meg a bevezetésre kerülő tanterv didaktikai - mód.
szertani konzekvenciáit.
Az intézet ebben az időben igen nagy figyelmet for'it a
növendékek gyakorlati képzésére. A kiképzés az -öná li ő ság
tervszerü fejlesztézével három fokozatban történik:
a) A nö-.rendékekszemlélik a gyakor16-iskola í, tanitásoka t
és errőlfeljegyzéseket készítenek,
b) félórás próbatanitásokat végeznek, amelyeket a gyakor-
lóiskolai tanitó és a szaktanár készit e15, végUl
c) egész napra kiterjediS tanít6i tevékenységet foly ta tnak,
A gyakorlati képzés jelentőségének és szinvonalának. eme-
lését szolgálja az is, hogy az intézet tanitási. versenye-

.ket szer-vez,·majd ezt később intézetek közötti versenyek-
ké fejleszti.
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i s~ktanárok is részt ves4n8k a gyakor16iskolában foly6
taní tási gyakorla t okcr; , és s zakt ár-gya í knő.l bemuta t6 tani-
tásokat tartanak.

Jizonyos fokig u~Janezzel kapcsolatos, hogya VKM rendele-
te alap~ár, a "anárí testüle" ~6dszertan~ konferencián tár-
~l~a me~ az alkalmazandó helyesirás szabályait, a növen-
é.é ke k irác:;beli dolgczatai javi tásának egységes követelmé-
nyeit P.s az egységes feleltetési m6dokat.

A gyakorlati képzés szervezeti és tartalmi bevülésévei
í'.ló;::: össze az az intézke:iés is, melynek alapján a gyakor-
lati képzésben oly fontos szerepet betöltő gyakor16 isko-
lát 1306-ba~ az eddigi 4 osztályr61 6 osztályos gyakorl6-
iskolává fejlesztik.Ettel kezdve még JOGban megno a gya-
Korla:i tanitások jelentősége. Minden IV. osztályos tani-
t6jelölt tanitásán jelen volt az igazgat6, a gyakor16isko-
lai tanító és egy-két szaktanár. A tanitast követő birála-
ti 6raKon először a tanitójelölt szólt, majd ezt követte
8. :őbiréló. Ezután az osztálytársai-: szól tak hozzá a t.an í.-
t asb oz , megadott szempontok s ze r í n t , A v í tá t a szakt,aná-
nk és a gyakorlóiskolai t.anitó hozzászólása követte. A
birálatot vég~l az igazgató foglalta össze, és értékelte
il ta ni t ás t ,

Az í.n t é ze t be n na c í r en dr-e ke rü I t az oktatás szemléltető
jellegének fokozása is. Ebben az évben /1905./ miniszteri
ren:ielet a La p j án a ;. os z t á l yban ae t ; '+ órát álli tottak
be t e r aé sze t r-a j z és a ké mí a tan í t.é s ára , E tantárgJ·ak. okta-
t.á sana« segi t é s é r s jól felszerelt saer t.ár-akat hoztak lét-
re.

A.g::'akorlati lt~pzé~ i!1t,enzité.sána~: f'ckoz á sa továbbra is
napirenden maradt. A t.an i tói pá ly ár-a ne m alkalmas ncve n-.
cc xe ke t az í n t é ze t mas pá lyár a irá:::-i"tjaát../130B/1303./

A. n;'ie!'"~i~kek :-.el~~szin~:1 s ce ml é I t é k meg a más a j ku iSKolák-
ban folyó oktatast /Pesthidegkut - Quint J6zsef tanár ve-
z.e:'?s~v€:/. <';S"ya!:cs&i-: !ll€;tekintették a gyengeelméjüek in-
toze té t , va La m í a t ef.;'kisúedóvó !Iluni'.áját,és részt vet-
~e,: 3. ol:; r:::er.:.ar,\ll=:,i 'i'ársaság felolvasó ülésén. 1910-
ae a EtGóc r scn :neg-teidnte:ték egy falusi iskola egész
napi ~~!1 áját. A IV. évesek részt vettek az iskolai könyv-
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tár kezelésében, továbbá az intézet keretében müköd5 if-
j••ági egyesületek vezetésében, ahol pr6baeliSadásokat
tartottak.
Az oktató munkában jelentős fejlődést hozott az 1911. évi
tanit6képző intézeti tanterv és utasitás, amelynek kiadá.
sát elsősorban az tette szükségessé, hogy az 1905. évi
népiskolai tanterv követelményeihez kellett alkalmazni a
pedagógusképzés m6dját.
A kiadott miniszteri utasitás tovább emeli a gyakorlati
képzés szervezeti és tartalmi szinvonalát, amennyi ban el.
határolja a pedag6g.us tanár és a m6dszertan tanárának
feladatait a gyakorlati képzésben, de mindkettőjüknek kö-
telességévé teszi, hogy együttesen vegyenek réut a gya-
korlati képzés egész munkájában. Az utasitás tovább fo-
kozza a növendékek önjllÓságát atanitásban, és kimondja.
hogy a tanitási gyakorlat a tanár és az egész osztály kö.
zös munkája legyen, a tanár főképpen csak irány1tson.
lz uj tanterv az intézet oktat6munkájába is nagy peda-
gÓgiai pezsgést hozott. A tanári te&tü~e"l számos m6d-
szertani megbeszélésen vitatta meg az uj tanterv irány-
zntatása it , és ennek alapján most már elkészülhettek az
állandÓ tanmenetek.
A didaktika oktatásában a tanári kar a didaktikai isme-
retek szinvonalának emelését kivánta elérni, és fó fel-
adatának az uj tanterv alapján a célok világos megérteté-
sét és az eszközök kell6 I118gválogatását tekintette.
Az I. világháboru kitörése után a tanitás redukált tan-
menetek alapján folyt, vagyis a normál évre s aő l ő tan-
menetet rövidebb iskolai évre alkalmazták, majd a háboru
utols6 évében azt is kénytelenek voltak egy évközi 4 é8
6 hetes tanfolyamra csökkenteni.
Az elso vllágháboru sovi~isl1óta-nacionalista légköre az
intézet falai között is érvényesüIt. A "hazafiságn az
oktatás és nevelés központi kérdése lett, a növendékek
a tanitási gyakorlatok során messzemenően érvényesitet-
ték a ftbonvédelem" eszméit. Tény. hogy ez a munka nem
volt hatástalan, az intézet félrevezetett növendékei kO.
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.jl sokan anként jelentkeztek katonának. részt vettek az
i68zságtalan, imperialista világháboruban.
A háboru végén VKM rendeletre bevezetik az olasz nyelv ok-
tatását.
Valószinjleg a csökkentett mértékü állami támogatás miatt
~ tantastUlet ebben az időben fokozott gonddal foglalko-
zott az intézet felszerelésének és a tanszereknek a töké-
letesitésével és készitésével. Ezt a munkát Mik16s Gergely
tanár vezette.
1319-ben, a Tanácsköztársaság évében csupán 128 tanitási
nap volt, minthogy a spanyoljárvány és élelmezési nehéz-
ségek miatt az 19l8-l9-es tanévet csak 1919. jan~ár 13-án
kezdték, és már junius 7-én be is zárták. A tanácsköztár-
saság honvédó háborujn idején sok n~vendék a Vörös Hadse-
regbe vonult be katonának. Ennek következtében képzésük
kUlönböző rövidített tanfolyamokon történt.
A pro1etárdiktatura időszakában a Közoktatási Népbiztos-
ság az osztály és osztá1yképesitó vizsgálatokat eltörölte.
A befejező képesi tó vizsgálatot pedig ugy módositotta,hogy
az irásbeli vizsgálatot megszüntette, a szóbeli vizsgálat
anyagát pedig a köveckezókre redukál ta: 1/. népiskolai ne-
velés é5 oktatástan - 2/. neveléstörténelem; 3/. a Tanács-
köztársaságalkotmányánakismerete; - 4/. a Forradalmi
Kormányzótanács És a népbiztosok rendeletei; ezekből azon-
ban csak a tan- é s neve1P.sügyre vonatkoz6 intézkedéseket.
kérték s zámon ,

Akiadott bizonyitványokon csak a "megfelelt" és "nem fe-
lelt meg" jelzés szerepelt az eddigi öt érdemfokozat: ki-
tUnó, jeles, jÓt elégséges, elégtelen helyett. Miután a
Forradalmi Kormányz6tanács nemcsak az állami intézeteket.
~anem az összes felekezeti képzőket is köztulajdonba vette.
a vizsgálati rend.e1et valamennyi ·tanit6képző intézetben
€cJf:Jrmárlér-vénye sü Lt , Az 1918-19. tanév végén a fenti rEn-
~elet szerint képesit5-vizsgálatot tett ésok1evelet nyert
tanitóknak az első magyar proletárhatalom megdöntése után
- ~int arra már utaltunk - ujb6~ képesit5-vizsgálatot kel-
Le t t k í á Ll.nLuk ,
~ feh~rterror meghurcolta a Tanácsköztársaság kulturpoli-
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tikájának képviseloit, rágalmakkal illette azokat a nagy-
szerü intézkedéseket és koncepci6kat, amelyekrol még az
antikommunista, de tudományos objektivitását megorzo F1-
náczy Erno is kénytelen volt bizonyos kényazerü elisme-
réssei sz61ni /Fináczy Erno: Négy hónap a magyar közokta-
tás történetéből Magyar Paedagogia 1919. nov-dec. 92-114.
lapj. Irtóhadjáratot folytattak a proletárdiktatura szel-
leme ellen is - nem véletlenül.
A 133 nap kulturpolitlkájának hatása az ifjuságot is érin-
tette, Hfertozte", ezért rendelték el a könyvtár sk kise-
lejtezését, a tanárok és tanu16k magatartásának felülvizs-
gálatát.
Mindezek az intézkedések az intézetben is érvényesültek.
A Tanácsköztársaság megdöntése után az intézet 1920-ban
kapja vissza teljesen az épületet, amikor az oktatás meg-
indulhat, de a tanévben igy is csak 180 tanitási nap volt
a szénhiány miatt. Az internátus csak 1921-ben nyilhatott
meg ujra. A tanitási napok száma 1922-tol kezdve ujra a
normálisra emelkedett.
Erre az idoszakra esik az uj intézeti tanterv /1923./,
majd ezt követoen a tantervi Utasitás /1925./ meijelenése.
Az emlitett okmányokkal az intézet tantestülete 14 gyülé-
sen foglalkozott. Az uj tanterv és utasitás nem annyira a
tananyagra. mint inkább a nevelésre helyezi a fo hangsulyt.
/~ neveléstani 6rák száma 3 órával növekedett/. Ez csendül
ki a tantervi utasitás elso soraib6l is, de ezt huzzák alá
mind az egyetemes, mind az egyes tárgyak célkitüzései is:
"A tanitóképzés feladata egészséges, vallásos és hazafias,
müvelt, hivatásukat érto és szereto tanitók nevelése." Ez
a gondolat csendUl ki Quint J6zsef akkori igazgatónak a
"tanévnyitó értekezleten elmondott beszédéből is: "Egy ma-
roknyi erkölcs többet ér, mint egy véka tudomány".
A nevelési célkitüzések ilyen hangsulyozása teljesen ért-
heto a Tanácsköztársaság megdöntése után, a Horthy-féle
ellenforradalmi rendszer konszolidáci6ja idején, amikor az
uj reakci6s társadalmi-politikai célok érdekében uj tar-
talo 1IIIB.lkellett megtöltani a korábban is érvénye-
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sJ15, de bizonyos fokig liberális szinezetü nemzeti- val-
lásos nevelési koncepci6kat.

~rdemes figyelmet forditani a 20-3O-as évek gyakorlati
~ápzésének helyzetére. Az intézet oktató-nevelő munkájá-
na k :llagvátebben az í.dő sza sban is a növendékek hatákony
6ya~orlati ki~épzése alkotja. A IV. évesek 24 mintatanl-
~~3"szecléltek eeg és 56 alkalommal tanitottak évente.
k z: V. ~vesek 24 !!lintatanitást néztek meg és 142 alkalom-
~l :a!lito~"ak. Ez a szám az 1929/30-&5 tanévben már 216-
ra e=eli<:.eden, amelyből egy növendékre 6-7 tani tás jutott..
A tanítási :'éLeleket ugy válogattá.k meg, hogy a növendé-
'-ek az ös~ze5 osztályok minden tantárgyából lássanak min-
ta tan it ás oka t , és kapjanak gyakorlásra tanitási tétele ket.
A pedagógiai felkészJlést kiegészitő foglalkozások·tették
ered=ényesebbé. A növendékek a gyakorló iskolai tanu16k-
ról személyi lapokat vezettek, a népiskola adminisztrá-
c í ó j ába n jartasságot s aer-e z tek , vezették a nap16kat, és
tanmeneteket készitettek.Az év végén versenytanitásokon
vettek részt, amelyeken - az egykori Értesité szerint -
"!r.a~asszinvonalu eredményt mutattak fel."

A könyvek és a pedagógiai irodalom olvasásána~ megkedvel-
tetesét bizonyit ja az a tény, hogya növendékek hozzáfog-
t.ak saját könyvtaruk összeállitásához, megszerVezéséhez.

Az 1930/31-es tanévben a Bp.Székesfőváros Iskolánkivüli
NépmJvelésí Bizottságnak közrem~ködésével az intézetben
analfabéta tanfolyamot sze rve zne k, /Oktat6ja Szalatsy
Ric~árd, gyak.isK.tanít6./

"A t;:nfolyal!lotfőként azért rendeztük, hogy tani tónöven-
~~~eink ez irányu gyakorlati kiképzését is szol~ljuk, a-
oit teljes mértékben sikerült is elérnUnk, mert a növen-
js-E.ek i;;en nagy érd.eklódéssel kisérték a tanfolyam mun-
~áit, al!liben tevékeny részt is vettek. Bár nem volt kö-
:c:ez5, m4gis rendszeresen hospitáltak a tanitásokonts~t
t.an í t o t tak is. A tan!olyam sikere tehát nemcsak az volt,
~O~~' 17 analfabéta elsajátit·otta az elemi ismereteket,
::anem az is, hog~' növendékeink gyakorlatilag is meg1s-
=erté~ a népmüvelés ezirányu munkáját". /Tanit6képz~
~nt.ezet 1330/31. tanévi évkön;yve./
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1932-ben a VKM 36466/1932. sz. rendelettel bevezeti a
közgazdaságtan tanitását, heti 2 6rában.
Az intézet növendékei számos alkalommal mentek vidéki ki-
rándulás okra a falusi és tanyai iskolák munkájának tanul-
mányozása végett. Ezek az utak nemcsak pedag6giai isme-
reteik b5vitését, hanem hivatástudatuk erősitését is szol-
p.1ták.

Az intézet ebben az időben is "középpontja a gyakor16 ta-
n1t6k és a tanit6képzo intézeti tanárok pedag6giai MÓd-
szertani továbbképzésének. ]936/37-es tanévben itt ren-
dezik meg a tanfelügyelok 4 napos es a tanit6képző inté-
zeti tanárok 6 napos szakértekezletét, a Pest megyei ta-
nit6k pedag6giai szemináriumát,· valamint a tanit6képző
intézeti magyar szakos tanárok továbbképző értekezletét.
A tantestület nagy figyelmességgel fogadta és helyezte
el a vidéki kollégákat.
A II. világháboru éveiben - a Felvidék és Erdély átmeneti
visszacsatolása idején - itt folytak ie a bécsi döntések
következtében visszac~tolt területek tanit6képző intéze-
teinek igazgat6i és tanárai részére rendezett szakérte_
kezletek, átképző tanfolyamok.
A.z 194-3/44-8s tanévet a hitlerista megszállás után az in-
tézet már ápriliS l-én befejezte.

3. Az intézet Aevelőmunkája

Az oktatási intézmények - igya tanit6képző intézetek -
nevelő~unkájának alapját azok a társadalmi - politikai
követelmények szabták meg, amelyeket e kor Magyarországá-
nak ura1kod6 osztálya az ifjuság oktatásával és nevelésé-
veI szemben támasztott. Ezeket a követelményeket akiadott
tanit6képző intézeti tantervek és utmutatások rögzitik. A
korabeli dokumentumok alapján a neve15munka három olyan
alapvonását lehet kiemelni, amelyek elsosorban jellemzo-
ek: a vallásos nevelés, a "hazafias"-"nemzeti" gondolat
ápolása és továbbfejlesztése, valamint a gyakorlati élet-
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re valo elŐKészités. Ezek az elvek kisebb m6dosulásokkal -
az egész tárgyalt 45 év alatt je llemzik a tani tóképző ne-
T2lő~u~káját, és az intézet tevékenységében egészen a fe1-
szaba duLás í.g végigvezethetők.

Az inté~etben folyó nevelőmunka egyik kiemelkedő eleme a
vallásos tanító eszménnyé tétele, a valláserkölési neve-
1'2;' "lsf5dler;t:ssége. Bár állami tanitóképz5 intézetről van
s zó , ez Lnt é zet mind.en lehetőséget megadott a vallásos é-
le t gyakor Lár.ához , A hi t- és erkölcstan tanítása minden
tantervben szerepe:!. heti 2 órában. Ezen kivül a növendéke,
ce t tanár-í kisérettel minden vasárnap templomba vitték.
Istentiszteleteken való részvétellel kezdték és zárták a
t.anoveke t , igy ünnepel ték meg az egy:lázi és állami ünne pe-.
k~t is. A király és a királyné születésnapján, vagy halá-
luk évfordulóján, és egyéb emlékünnepélyeken a növendékek-
ne" istentiszteleten kellett résztvenniUk.

A TanácskJztársaság megdöntése után az ellenforradalmi
rendszer ideo16giáj ának kia laki tásában r endkí, vül nagy
saer-e p jutott a katolikus egyháznak. A visszaállitott ka-
pi talizmus eszmei megszilárdi tás a elengedhe tetlenné tette,
ho;y - széles paraszti és kispolgári tömegek vallásos ér-
zelmeire épitve - a vallásos ideo16giát a háboru előtti-
r.81 ~6val nagyobb mértékben alkalmazzák, használják fel a
ren~szer erősité~ére. A keresztény vallás eszméi" harcba
v"!tettf:i< a marxízmus, sőt a liberalizmus ellen, a konzer- _
vativ K8tclicizmussal igazoltatták a magyar társadalom
retrograd, s ok vonatkozásban a feudalizmusra emlékeztető
l:isrer.:iezkeJ.és~t. Ez az országos irányvonal az intézetben
.L __ ,:·:,vsIlyesiil t.

Kr::walc. Citt6 érseki helynök, pápai nuncius gyakran láto-
~~ta mer; az intézetet. ci avatta fel a kápolnát is 11926./
- '_-:::;,;.; m t.e zct.oen t apa s ct.aI t vallási nevelésről mindig
eLismerő Leg ny i Lat kozot t , A pápai nuncius rendszeresen mi-
S2t ce lo br-á Lt , majd megáldoztatta a növendékeket.

A t,i telet elmélyi t,',sét é s a kántori teendők ellátá-
;:ir;:: való f e l ké sz í t é s t, szolgál ta az egyházi ének és ze-

:::' ;.;-'niLása, a kántor- és karnagyképzés.Pl. 1928-29-ben
i7-en szereztek az intézetben kántori oklevelet.Ez a szám
o;, ':',-;-;12 ,.kez0 "vekben t ovább emelkedik.
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A vallásos élet elmélyi tését szolgálta az 1925-26-ban
megalakult vallásos ifjusági egyesület. a "Mária Kongre-
gáció" is. A Mária.Kongregáció vallásos ünnepélyek ren-
dezésével, közös lelkigyakorlatokkal és á.I'do z áaokka Lj vaLs-
lásos jellegü könyvtárral és közös filmlátogatásokkal tá-
mogatta az egyébként is intenziv .~llásos nevelomunkát.
Jellemzo a vallásos nevelés tulfütöttségére s egyben pri-
mitivségére az az utasitás. hogya növendékek minden nap
9 órát61 9 6ra tiz percig tartsanak lelkiismeretvizsgála-
tot és imádkozzanak. A lelkiismeretvizsgálat,eredménye-
ként feltárt hibákat jegyzetfüzetükbe jegyezzék föl.
Telje s összhangban van ezzel az, hogy az intéze t iga zga-
tói és tanárai számos helyi és országos vallási egyesü-
let tagjai vagy vezető funkci6náriusai .•,több felekezeti
képaőben és egyházi f6rumon tartanák vallásos témáju elő-
adásokat.
Az intézet nevelőmunkájának másik jellemző vonása a bur-
zsoá nemzeti - hazafias szellem ápolása és fejlesztéS;:-
amely a Horthy-korszakban vad nacionalizmusba. soviniz-
musba csap áto
Már az 1903-ban kiadott tanterv is a pedagógiai tárgya-
kon kivül különösen azokat a tantárgyakat emeli ki, a~e-
lyek a nemzeti nevelésnek, a polgári értelemben vett ha-
zafias szelle~ ápolásának a leghathatósabb tényezői.
A század első két évtizedében ez a nevelés szoros kapcso-
latban van, és furcsa módon ötvöződik a király tisztelet-
tel, a Habsburg~ház iránti hagyományokkal. Ezt mutatja,
hogy a király születésnapján, a koronázási évfordulókon.
Erzsébet 'királynő halálának évfordulóján a növendékeket
templomba viszik, és ezeken a napokon iskolai szünet van.
1903-ban az intézet nagyszabásu Deák ünnepet tart, és áo-
rilis ll-én jellemző módon emlékünnepélyt rendez az 184e.
évi ápriliSi törvények szente sitésének emlékezetére. u-
gyanakkor az intézetben egyik legmaradandóbb hagyománYt
hogy 1848. márc. 15-ének emlékezetére az ifjusági egye-
süle tek bevonásával minden évben szenvedélyes ünnepsé-
get tartanak. 1903-l904-ben egy ifjusági hangverseny be-
vételéből intézeti zászl6t szereznek be. ame-
lyet ünnepélyes keretek között avatnak fel, és
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amely nemzeti szimb6lumként minden további ünnepségen
jelen van,

Az első világháboru éveiben - mint arra az előbbiekben
rrár uta I tunk - az intézet számos tanára és tanul6ja vo-
,,"-.;.l be ka t.onának , és teljesit frontszolgálatot. A növen-
c:.éke:á: és tanáraik gyiljtéseket rend.eztek a hadbavcnu Lbak
,,:; csa Ládt.a g'ja í.k se géIye zéaér-e , valamint az Oroszország-
bó: haza térő hadifoglyok támogatására. /A tanárok f'izeté-
suk 1 %-át ajánlották fel erre a célra./

A Tanácskö~társaság idején folyó nevelő munkáról •.• irásos
á.okumentulilókhiányáball - sajnos igen keveset tudunk, da
bizonyos utalásokból következtethetünk az akkori. helyzet-
'r e •

Áz. iiitézet 1918-26. évi összevont évkönyvében olvashatunk
err6l, ho.gy a tantestületnek a Tanácsköztársaság megdc>:hté;"
se után a tanulmányi rendet és fegyelmet, amely az elmult
években jelentésen meglazul t, csak szigoru intézkedésekkel
sikerült helyreállitania. Tegyük ehhez hozzá azt a másik.
korábban ismertetett tényt, amely szerint a Tanácsköztár~
sa sá z alatt .oklevelet nyert növendékeknek csak egy része
szerezhetett pótt.anfolyamokon érvényes tanit6i oklevelet.
Nagyop valószi11ü,hogy azokat nem engedték p6ttanfolyamra,
aki ~~et a proletárdiktatura eszméi "megfert5ztek", akik a
ha gycmányos. fegyelmet megbontották. Nyilvánvaló, hogy· a
f egyeLem lazulásának politikai moti vumai is voltak.

Az emlitett évkönyv ezt nyiltan meg is mondja, utalva ~-
ra, hogya Itlazulástfl nem anny í.r-a a háboruval jár6 pr ob-,
lémák Éls li. kényszerü szüne t.ek okozták, mint inkább az if .•
juság szakszervezeti mozgalma. Az évkönyv azt isnegálla ••
pit ja, hogy ez ellenelsésorban a vallásos és hazafias
nevelés fokozásával akartak harcolni.

Á horthysta korszak idején szerveSen összefon6dva a val-
lásos ideo16gtával valóban előtérbe nyomul és domináns
SZE' repet Y..!lp az a "hazafias neve lés" J amelyet teljes Jog-
gal te~etünk idézőjelbe, amelynek kiindul6pontja a "sze-
gedi gondoltitll., Ennek a. reakciós, egységes rendszerbe 50-
fiá !'le!! fogial t elméletnek a magva az, antiSzocializJIIllséa
antiliberaHfillUs volt. a fasiuuseszmekö:i'ének sok más
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elemét is magába olvasztotta. Dönt6 alkot6r'szeit a mun-
kásmozgalolll terrorizálása, a demokratikus intézmények
megvetése, a szimpátia a nyilt diktaturák iránt, a lep-
lezetlen militarizmus, a széls6séges sovinizmus, a Duna
Tölgyi magyar 'szupreMÍcia, a fajelmélet alapján ál16
aatiszemitizmus képezték. Mindezt'Mksresztény-nemzeti".
"hazafias" jelszavakkal burkolták.
Az intézeti nevel5munka ezeknek a gondolatoknak a je-
gyében folyt, de nem egyenl6 intenzltással. A huszas é-
vek végéig, Quint J6zsef igazgatósága alatt még bizonyos
mértéktartás érvényesüit, amely kés5bb olyan ütemben csa-
pCJtt át a nyilt fasizmusba. ahogyan a hivatalos korJllány-
politika tultette magát abethieni konszolidáci6 normáin
is. és egyre inkább jobbra to16dott.
A fenti célok va16raváltását kivánják el5segiteni a
2QMas évek második felében megszaporodott ifjusági egye-
sületek is, az "Apáczai Csere János" cserkészcsapat/lS27~
az ifjusági Vöröskereszt /1930./. a levante-lntézménJ
/1925./. A Mária Kongregáci6 is 1926-ban alakul.
A levente intéZllény és a cserkészet elsósorban a 3O-e..
évekbe'n jutottak jelent5sebb szerepheZ., amikor mú az
ifjuságnak a második világháborura val6 "szellemi-peda-
g6giai" felkészitése folyt. 1931-ben felavatják az in-
tézet cserkészcsapatának zászl6ját, a zász16anyai tiszt-
séget Quint J6zsef özvegye tölti be. A harmincaa évek
derekán. dekülönösen a vég3n az intézet hivatalos pe-
dagógiai munkájában és a különböző ifjusági egyesületek
tevékeny.ségében is egyre jobban uralkod6hangot kapnak a
nacionalista, soviniszta, irredenta nevelési célkitüzé-
sek, amelyek a "nemzeti öntudatra ébredés" és a "magyar
feltámadás" eszméjét hangoztatják.

li: kors.zak nevelési célki"tüzéselt talán legjobban Dr. Pa-
dányi Frank Antal, akkori intézeti igazgat6, különböz6
f6rumokon elmondott beszédeivel lehet jellemezni. Ezek-
ben a beszédekben sajátosan ötvöz5dnek a vallásos és
soviniszta nevelési gondolatok.
"Öntudatos magyarság" c. cikképen többek között a k5vet-
kezoket irja:
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"A jövőben fokozottabb mértékben törekszem arra, hogy ön-
t.uda t osacb magya.:'ck legyünk."e. Ug~r látom, a dicső magyar
nu Lta t. ne m na s zná Lj ák fE.!. elégGé arra, ~og:y' abból a ma-
gyar jo~'o~e n é zve s z í Lár-d reményt mer í t s iin k , Hinden IIiél.-

g~;2r er t.é ke t fokozottabban i;:ell a magyar önbizalom szol-
~~lc.:'8.ba álli~ax:uli.k~ •• l:öt~ áhita.t! :i~z~elett lelkese-
(jes nerr.z.e--;:,2. e szménye í nk , s z í.mo o Luma Lr.k í r-án t •••
•• •Na6:~~érté~~-=t je18nt a magya:" Lr oda Lora, Ezzel kapcso-
Ia t.ban s. magya:- cn t uda t két kov e t.e Lmény t támaszt: 1./ KU-
lönbs8get kell tennünk az é p í.t-ő Lr cda Lom és a romboló te~
:::2Kek között. Az ut ó bbLak köréból különösebber.. azokra hi-
vcm fel a figyelmet, amel yek a fehér gondolat ellen véte-
nek. Ezeke t niínd vagy máglyára kellene tennünk, vag~' ö-
zönvizet kellene rájuk bocsátanunk. Aki tudja, hogy va-
lamely könyv ilyen jellegii, és képes megvenn í., vét a ma-
gyar feltámadás gondc Ia ta ,ellen •... ,.~A növendék egész na-
pi életét a magyar gondolat hassa áto Az esti lelkiisme-
ret-vizsgálat alkalmával mindig ezt is kérdezze önmagá-
tól: Mivel igazolhatom, hogy büszke vagyok a magya r-sá gom-,
ra""? /Magyar Tanit6képzo 1939. 6. szám!

Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy az ifjuság igen
erosen reagál a Felvidék és Erdély v í s azac sat oLásár-e , Az
intézet zászlót a dományc zot t a Felvidéknek, ameLyet egy
kerékpáros növendékcsoport nyujtott át Komáromban a fel-
vidéki magyarság vezetőinek.

A kolozsvári tanitóképző testvérintézménnyé fogadása, a
növendékek erdélyi kirándulása, .a kolo:z..svári és ungvári
tanitókepző intézetekkel rendezett közös hangversenyek és
mUsorck, számos növendék önkéntes frontszolgálatra való
jelentkezése, - mínd , mind a magasra csapó soví.ní.aaus ér-
zelmi lángjaibél táplálkoznak.

Az intézetben folyó neve Iőnunka harmadik jellemző vonása
e gyakorlatiasság, a gyakorlati életre va16 felkészités
iKénye.
;, századforduló e Ls.ö évtizedeinek oktat6-nevelő munkája a
:'2,iusi qet if.ha:" megkövetelt nezermester" tanit6 kineve-
lését s;:0];::2.1U3.. J;. sokcldalu gyakorlati ismeretekkel fel.
v:,rte~tt, tanitó-ideál formálását a tantervben előirt
tan~árgyllk tanitásán kivül számos tan f'o Lyam szolgálta.
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~rről korábban bővebb.lJ.sz6l tunk. Lásd "Az intézet okta-
t6 munkája" c. részt/. A falusi gazdasági és társadalmi
élet követelményeit volt hivatva kielégiteni az intézet
felszerelése. udvara. gyakor16kertje. laboratóriuma is.
Az intézet mindvégig gondoskodott arról is. hogy· a növen-
dékek földrajzi ismeretei bOTüljenek. A tanári vezetéssei
rendezett országjár6 kirándulások, csakugy mint a fováros
nevezetességeinek szervezett megtekintése a tantestület
lIunkájának szerves részét képezte.
Ragy gondot forditottak a növ~ndékek munkára-nevelésére.
Ebben igen nagy szerepet kapott az internátus, amelynek
növendékei - az évkönyvek tanusága szerint - mindenkor
elonyösen formálták a diákság szellemét, magatartását. A
felsőbb évfolyamu növendékek részt vettek az internátus
felügyeletében és ügyeinek gyakorlati intézásében. Az
elso világháboru évei alatt a szakemberhiánJ következté-
ben a növendékek a szaktanárok segitségével különböz6
szakmunkás ismereteket sajátitottak el, és 5k végezték az
intézettel kapcsolatos külso és belső javitási munkákat.
ami nemcsak szükségmegoldást jelentett, hanem bizonyos
nevelési célokat is SZOlgált. A háboru utáni peri6dusban
- ugyanebból az okból - teljesen ók gondozták az intézet
gyakorlókertjét, konyhakertjét, és ezzel is hozzájárultak
az amugy is nagy élelmezési nehézségek leküzdéséhez.
A huszas évek elején az Ifjuság! Segitő Egyesület. hogy
a háb~ru alatt elértéktelenedett vagyonát visszaállitsa.
szükségleteit szövetkezeti alapon maga szerezte be. és a
rászoru16kat igy támogatta. Ezzel számos növendék gyakor-
latot szerzett az önálló gazdálkodásban, a szövetkezeti
ügykeze lésben.
A tárgyalt idoszak egészére jellemzo törekvés a növenQe-
kek érdeklődésének felkeltése és állandó ébrentartása a
falusi tanitói munka problémái iránt. Ezt a tantestület
az évenként megrendezett falusi-tanyasi iskolai kirándu-
Lás akka L 6hajtotta elérni. Ezeknek a kirándulás oknak Le g-s
többször valamelyik Pest-megyai községi, vagy tanyasi is.
kola volt a végcélja, da az évkönyvek számos nagyobb tá-
volsági - tájegységi - kirándulásról is emlitést tesz-
nek.
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A :!2I.~~mi!!cas 12V€K v é gén - am i xar ::;.apirendrekerül a li-
':8;";:;, sckan hang sul.yc zaák a liceumi okta tás gyakorlatias
".~:;.l2i::' t áz ána k köv2 t.e Lmény é t , Ig"n érdekesen és jelleg-
z.e vesen r es.kci ó s mő don jelentkezi!: a gyakcr-Lat.í.es ság kö-
··t'2t.e~mér~~·e Dr'. Padany ; Frank Antalna.:C, az intézet igaz-
CE;:.-:ji::ai: lJA,z e s z mány i. gyakc r Ia t.í as ság aliceum és a
~(·:i:1:,·~l.cet!~munká j ában " c. cikkében.

~;.,o::'Ei: ;:özöt~ 2 ko ve t.kez ő ke t irja: nA gyakorlatiasság
= :~~'eGábeL 2. .;yakorlati élet s zo Lgá Lá sá t jelenti. Most
~~~=~~~eg. mit k5vetel t51link a gyakorlati élet. E15-
s::::;r :'5 3.Z1., hogy az é Let ben ne az anyag í a sságo t , ne az
.i z Le t s ze r-u s ég e t. láss'..l~~, hanem a szentirás kbve tke z ő s za-.
_'210ar, k í f ej e zet t értelmet nézzek benne r Én vagyok az
~-;., a z igazság 2S az élet. Igy következik a gyakorla-
~iasságcól 3 vallásos alapon álló nevelés, amint a lice-
umrő I szóló törvény k í.vá nja , - A gyakorla tLas ság szem-
pont j áb ő I a zonban a vallásos nevelésre nézve kove tk az Lk
még e[y jellemvonás. Ez a szempont ugyanis nem elégszik
~e~ e téren az elI!léleti állásfoglalással, hanem a vallás
~arancsainak a gyakorlati életben való követésére hivj~
fel a fokozottabb figyelmet. Bangha Béla szerint ••• ha-
miE és élettelen az az állásfoglalás, amely lélekben
megnajol ugyan a világ Alkotója előtt, de annak ••• ren-
delkezéseit ••• a gyakorlati életben ne~ juttatja kife-
jezésre • Aliceum gyakorlatiassága ezt a mélyebb, ezt
az igazi vallásosságot kivánja ••• Csak akkor vagy~k :-
gaz án gyak or Ia t í aaak , ha á Ll.an dőari figyeljük ezt a ma-
~yar földet, ezen a magyar földön a magyar- ember életét
és ebben egyut t a I azt a kor-nyeze t et is, amelyben a IDa-
gyar gyerme~, a IDagyar ifjuság felnő. Csak akkor vagyunk
e"yaKorlatiasak, ha a magyar életet iparkodunk minél kli-
lönboé tenni. Csak akkor vagyunk gyakorlatiasak, ha a
mul t és jelen alapján minél tökéletesebb magyar jövere
törekszünk. It /Magyar 'I'an i t őképz.ő 1940. 4. sz./

Ez a "vallásos - nemzeti" gyakorlatiasság sajnos a má•..
s cd í k világl:áboruban elég sok növendék életébe került.

t.: :ntézEti nevelSmunka sajátos szinfolt.iát jelentették
2:: :f.~u U,i egyesületek, amelyeknek egy része még a szá-
::'::l "'-2 ór. aLaku i t , E szervezetek más és más oldalról
.:Q~"_:~.?:. :-'0~Zri. a ne v e Lőmunka ál t a l áno s c é Lj a í.nax , a val-
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ásos hazafias tanitótipus kialakitásának megva16sitásá-
hoz. Mégis müködésük pozitiv vonások kialakulását is
elosegitette.
Az absztinens egyesületnek /alakult 1905-ben/ pl. majd-
nem minden tanu16 tagja volt, és eredményesen harcoltak
az alkoholizmus ellen. Ez mértékletes életre nevelte a
növendékeket, és fokozta akaraterejük nevelését. Pályá-
zatok hirdetésével is elosegitették az egyesület célja-
inak propagálását.
A Segélyegylet /szintén 1905-ben alakult/ a rászoru16
növendékek anyagi támogatását végezte, és a különbözo a-
lapitványok jövedelmét kezelte. 1900-ban meghalt Keller
Lajos IV. éves növendék a Segélyel'.oEgyesület titkára.
Az ifjuság 200 korona alaptokét gyüjtött, és ebbol lett
a Keller-alapitvány. A Keller-alapitvány évi kamatait a
tanitási gyakorlatban legjobban kitünt növendék kapta.
Az ifjuságnak a Segélyezo Egyesületben va16 aktiv rész-
vétele fejlesztette szociális érzését. igazságszeretetét
és a társak iránti felelosségérzetet.

·A Wesselényi Sportegyesület /1924-ben alakult/ az if-
juság testi nevelését segitette elo. A tanu16k a külön-
bözo házi tornaünnepélyek. sportversenyek mellett orszá-
gos jellegü versenyeken is részt vesznek, amelyeken ér-
tékes dijakat nyernek. Késobb ennek szervezésében folyik
az internátusban a reggeli torna.
Az Eötvös önképz5kör /1905-ben jött létre/ szervezi az
intézet mAjdnem valamennyi ünnepélyét. magyar nyelvi és
irodalmi pályázatokkal, különbözo előadások tartásával
tágit ja a növendékek müveltségét és fokozza önállüságu-
kat. ·Ezeken az önképz5köri összejöveteleken, müsoros es-
teken. gyakran megjelennek volt növendékek is, akik biz-
tatják. erősitik fiatalabb társaikat.
Igen jelent5s az intézet közösségi hagyományainak kiala.
ki tása és.továbbfejlesztése szempontjából a Buda pesti

.Állami Tani t6képzo - tézeti Iskola társak E esülete t

amely 1928. március 24-én alakult meg. rdemes leirni az
Egy9s~let célját. amely sajátos keveréke a pozitiv és a9-
gati~ vonásoknak. a szolidaritásnak és a retrográd gon-
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dolkodásnak: " ••• az' összetartás érzésének, és a társas
érintkezésnek ápolása azok között, kik ifjuságuk legszebb
éveit a Budapesti Állami Tanit6~épz~ben töltötték; célja
ezen érintkezés által is ébren tartani azt a pedag6giai
szellemet, amelyre, mint tani t6jelöl tek az intézet falai
között a valláserkölcsi, hazafias népnevelés céljából i-
rányitást nyertek; továbbá eélja a nevezett tanit6képzot,
annak intézményeit és az iskolatársak esetleges hátrama-
radottjait erkölcsileg és amennyire a körülmények szüksé-
gessé és lehet6vé teszik, anyagilag támogatni." Az egye-
sület egészen a II. világháboru utoisó évéig végzett elé~
hatékony és a korszakra jellemző karitativ tevékenységet.
Évente négy alkalommal tartottak gyülésty és minden kará-
csoDykor fehérnemüvel és tanszerekkel segitették a rászo-
ruló gyakorl6iskolai növendékeket. 1936-37-ben az Egyesü .•
let 1000 pen~ős alapítványt hozott létrey amelynek kama-
tait a legjobb eredményt elért V. éves növendék kapta.

4. Az1nté!@t növendékeinek szociális származása

A tanit6képző intézet mindenkor - és ez az egész tárgyalt
id6szakra jellemzo - a szegényebb néposztályok és ritkáb-
ban a középosztály gyermekeinek iskolája volt. Mig a vi-
déki intézeteket a parasztság és a falusi értelmiség
gyermekei népesitik be, itt f6ként a városi kisemberek
gyermekei neveikednek. Bár a szociális kategóriák között
a "munkás" elnevezés már a század elején szerepel, - a
mai megitélés.szerint - ennél jóval több a munkás, a fi-
zikai dolgoz6k aránya, minthogy akkor "munkás"-nak egy,
a mainál lényegesen szükebb kateg6riát tartottak.
A tanit6képző intézet növendékeinek ~en származási meg-
oszlása természetszerüleg a tanitói pálya tárSadalmi, a-
nyagi és erkölcsi megbecsüléséb6l következik. A pedagÓ-
gus - ami6ta a magyar társadalomban ez a pálya kialakult
- mindig a "nemzet napszámosa" volt', és vég nélküli harc
folyt a tanitó anyagi, erkölcsi, társadalmi megbecsülé-
sének emeléséért. A szegényebb, dolgoz6 néprétegeknek
még ez a kevésre becsült státusz is társadalmi .felemelke-
dést jelentett, és számukra szinte ez volt a "csucs" aho-
vá önerejükb5l eljuthattak. A középosztály gyermekeinek
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a tanitói pálya "lecsuszástn jelentett, ahova kényszerü-
ségb6l csak akkor kerültek, ha képességeik és összekötte-
téseik nem tették lehetóvé más, magasabb iskolatipusba
va16 bejutást.
Vegyünk egy példát erre a tárgyalt időszakb6l.
A növendékek származása a szülők állása szerint 1 00-01.
tanévben Az intézet 1900.01. évkönyve alapján
Tanitás terén müködik 26 növendék szülője
.Háli értelmiségi pályán 35 " ft

Kereskedő, - iparos 23 " "
61i1termel6 5 " It

Jlunkás, szolga. 12 " "
Magánz6, foglalkoz,ás nélküli ...u II "

114 ta

El~épzettsé~ szerint
Polgári iskolából jött
Gimnáziumb6l
Reáliskolából
Középkereskedelmi iskoláb6l

89 növendék
20 "

2 "
--2
114 re

"

A fenti táblázatból kitünik, hogy a tanitóképző intézet
növendékei tulnyom6részt a polgári iskoláb6l kerülnek ki,
amely már egymagában is igazolja ~zt a megállapitást,hogy
a növendékek többsége a kispolgárság és a szegényebb nép-
rétegek gyermekei sorából származott. Ez a kép a későbbi
években sem változott.
Az előbb elmondottakon kivül még egy érdekes jelenség ér-
demel figyelmet. A szociáli~ származási kimutatásokban
eléggé jelentős számban szerepel a "tanitás terén műkö-
dik" megnevezés. Ez azt mutatja, hogya pedag6gusok -" és
ezek közül elsosorban a tanit6k - sdvesen adták tanit6-
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képzőbe gyermek~iket, ahol egyrészt a tanittatás költsé-
gei nem voltak olyan magasak, mint más "magasabb rangu"
oktatási intézetekben, másrészt ebben feltétlen komoly
szerepet játszik a pedagóguscsalád otthoni nevelő légkö-
re, a tanit6i hivatástudatra nevelés, a hagyományok csa-
ládi átplántálása.
A növendékek lakhely szerinti megoszlásából két követ-
keztetést lehet levonni:
1. A Budapesti Tanitóképző Intézet fennállásának 100 éve
alatt elsősorban Budapest és Pest megye tanu16inak isko-
lája volt. E két terület adja az intézet növendékeinek
majdnem 70 %-áto
2. Ugyanakkor azonban az intézet növendékeinek kb 30 %-a
az ország egyéb megyéiből származott. Ha nem is teljese-
dett az az intézet születésekor hangoztatott "óhaj",hogy
képzőnk az ország központi tanitóképz6je legyen, az a
körülmény, hogy növendékeinek csaknem egyharmada vidéki
volt és feltehetően ennél is több falun helyezkedett el,
hatását, oktatási- nevelési eredményeit az egész ország-
ban szétsugározta.

5. Az intézet internátusa

Az internátus mindig jelentős nevelési tényező volt az
intézet életében. Az itt lak6 növendékek tanulmányi ereG-
ményai és neveltségi szintje ,minden évben,magasabb volt
a bejáró, kintlak6 tanu16kénál. Ezért törekedett a tan-
testület állandóan arra~ hogy minél több tanu16t vegye-
nek fel az internátusba~ 1911-12tanévben 60 főt tud-
tak elhelyezni, azonban ez a szám a késobbi években már
közel 100 főre emelkedett. Az internátus ban elért igen j6
tanullllányiés nevelési eredmények annak a fokozott figye-
lemnek voltak köszönhetők, amellyel az intézet tanári ka-
ra az itt élő növendékek életét kisérte. Még a budapesti szU
szül5k is gyakran kérték gyermekük felvételét a'z inter-
nátusba, pedig a bentlakás komoly anyagi kiadást jelen-
tett.
trdemes idézni azokat az adatokat, amelyek mutat ják, hogy
a tanit6képs6be beiratkoz6,vagy bentlakh tanul6kUak meny-
nyit kellett fizetniük az 1930-31. tanévben.
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A 840-2-14/1930. sz. VKM rendelet szerint a beírás alkal-
mával minden növendék tartozott befizetni az alábbi ösz-
szegeket:

1.1 Beirási díj

2./ Épületfenntartási, fütési butor-
használati és evőeszköz dija
a., bejárókná1
b., bent1akókná1

3.1 Betagápo1ási dij
4.1 Kézimunka dij
5.1 Kirándulási dij
6.1 Értesitti dij
7.1 Önképzőköri dij
8.1 Segitő egyesületi dij
9./ Tanárok húa része

10.1 Iskolaszanat6riumi díj
11.1 filmdij
12.1 Sportdij
13.1 Ifjuság! könyvtár dij

, 14.1 Ifjusági Vöröskeresztdij
15.1 Tihanyi sporttelep díja

48,- ti

68,- ti

5.- n

4,- "
1.50 It

3.- ft

1.50 "
3,- It

2.- 11

1,- ft

2,- ft

2.40 "
1.50 "
0,50 ti

1,- n

Vagyis tartásdijon felül minden bentlakó növendék 77 pen-
gő 90 fillért tartozott az intézet pénztárába befizetni.
Nem volt kötelező a 10 pengos táncdijbefizetése, azonban
"kivánatos, hogy az öt évi tanulmányi idő alatt minden
növendék legalább egyszer vegyen részt az intézet minden
évben megrendezendő tánctaníolyamán."
Internátusi tartásdij havi 50 pengő. A kintlak6k ebédet
havi 18 peng5ért kaptak.

Az internátusban lakóknak az alábbi felszerelést kellett
maguKKal vinniük: legalább 2 rend ruhát lamelyek közül az
egyik sötét legyenl, 1 télikabátot. 2 pár cipőt, 6 pár
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ehél':"emü"t, ;; ná Lő í nge t , 4- törölközőt. 6 pár haz-Lsn yá t ,
C ;:;se'J;<.enciot, 3 ágyleped5t, 1 vánko s t hár-om huza t t.al,
teli. taka r ö t , vagy dunyhá t három huzattal, 1 hat sze-

milyes a br-o s zt , 2 a sz t.aLkendő t , 2 pc,harat, 1 f'ogke f é t ,
l fés;';, , 1 runakefét. l pár hálópapucsot és cipotiszti-
t:: felszerelést. 1. s za Imaaaáko t- és 1 ágy t.er-Lt.ő t , amely
a meret és az egyöntetUség miatt annál akereskedonél
vol: bes aer ce ndö , akivel az igazgatóság ár és mí nős ég te-
Kin"tetében előzőleg megállapodott. A sZ2lmazsák ára kb
l6 penbo, az igyteritőé 25 penge volt.

1932-33-ban az internátusi díjak a segélyezés fokától
függoen már 200-300-400-500 pengőre emelkedtek. Az in-
tézetben végzett növendékek száma 1871-t51 1944-ig:
2236 fo, ami 1-1 évre kivetitve évente 31 végzett pedagó-

'gust jelent.

6. Az intézet helye és jelentősége a magyar
tanitóképzésben és a magYar népoktatás-

ban 190o-tól 1945-ig

A Budape s t í Állami Tanít6képző helyét és jelentőségét
keresvE a magyar tanit6képzésben - az ország többi tani-
tóképzojével összehasonlitva - két kove t.kez te té sz-e jut-
hatunK. Az egyik abból adódik. hogy ez az intézmény föld-
rajzi helyzeténél és egyéb okoknál fogva is mindig a VKM
figyelmének központjában és a hivatalos közoktatási po-
litika reflektorfényében állt. Ez a tény eleve meg is
natározta tevékenységének határait, egész szemléletmód-
ját. Rov á den szólva: A Budapesti Tani tóképző. Intézet a
felszabad.ulásig a mindenkori hivatalos állami közokta-
tásügyi poli t.í ka egyik első számu megva16si t6ja, "kincs ..•
t á r i " intézménye volt. Falai között liberális szellem
i:onolt. amikor ez a kormányzati politika vonalával ösz-
s zeegys zt.e t.he t ő volt, "keresztény-nemzeti" vizekre eve-
z~:t, amikor a~ ellenforradalmi rendszer került hatalom-
r-a , ~;: azt jelenti, hogy - a többi intézménnyel összeha-
s r-n r í iva , - é bucape s t í. nem járhatott olyan önál16 uta-
ka t , nem alakíthatott ki olyan haladó vonásokat és hagya-
::lányokat, r::int amilyeneket pl. a sár cape takí , vagy más
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vid.éki, sót feleke~et1 ltép~ők is kialakithattak. Az in-
tézet történetét k~tatva alig talál~nk olyan eseményt,
amely az intézetnek ezt az arculatát tükrö~é. Még a
Tanácsköztársaság eseményeit vizsgálva sem lehet felfe-
dezni a későbbi hivatalos, állami politikát61 való szem-
léletbeli eltérést. A Tanácsköztársaság a tantestület
számára "m~16 epizód" volt csupán. nem tudta komolyan a
progresszi6 irányába befolyásolni az intézet oktat6-neve-
lő munkáját, tanárainak társadalmi-politikai tevékenysé-
gét. A Horthy-korszak maradéktalan kiszolgálását egyet-
len mGmentum sem zavarja meg.
A másik következtetés az elsővel szoros kapcso.1atban van,
de lényegesen pozitivabb előjelü. Az 1869-ben alakult in-
tézet magát "mintaképezdének". amolyan központi tan1t6-
képzónek tartotta. Ettől a vágyt61 az akkori VIM kényte-
len velt megfosztani. Az intézet azonban hivatalos "meg-
biz's hiányában is, kimondatlanul, ténylegesen, mindig
vezető helyet foglalt el a magyar tanit6képzésben, a ma-
gyar népoktatásügy irányitásában. Ezt számos tény bizo-
nyi tja.
al A~ intézet igazgatói - Gyertyánffy Istvlnt6l kezdve -

igen aktiv tevékenységet fejtettek ki a tanitóképzés
megteremtésében. továbbfejlesztésében és irányitásá-
ban. Quint J6zsef és Dr.Padányi Frank Antal tagja volt
a legmagasabb állami pedagógiai szervnek , az Országos
Közoktatásügyi Tanácsnak. Elnökei voltak a Tanitókép-
ző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének ITITOE/,
részt vettek a "Magyar Tani tóképző" és a "Néptar.it ó-;

Lepja" fOly6iratok szerkesztésében, ezekhek szerkesz-
tői j6részt az intézetből kerültek ki IDr6zdy Gyulai.

bl Az intézet számos tanára kiemelkedő munkát végzett a
tanitQképző intézeti és a népiskolai tankönyvek meg-
irásában. lel sem lehet sorolni azokat a tankönyve-
ket, amelyeket az intézet tanárai a felszabadulásig
irtak, de még több ennél a publikált cikkeknek. ta-
nulmányoknak a száma. Mindvégig becsületesen töreked-
tek arra, hogy j6l képzett, magasfoku hivatástudattal
eltöltött tanit6kat neveljenek a társadalomnak.

el A nép iskolai tantervek. tankönyvek és ~6dszertani 58-
gédkönyvek el6készitésében és kidolgozásában is min-
denütt ott találjuk az intézet tanárait, elég csak
utalni az 1925. évi Hépiskolai Tanterv és Utasitásra,



78 -
amf~lyri.~t: kid~leozá~áoan Qui.nt J"ózsef 85 Dróza.y Gyula
v~llall. ~~CY sZ0rspet.

Jl Az ::'n:.;~·~s1..- ~':'af.i.i:'~3ától fosva - a tanit6kspző inté-
zet i t;:<r~~roT..t f~'ako~l6iskolai tóni t6k é s s ok esetben
a Cj8karló ta~it6t tovt6bképzésének kbzpcntja. Szinte
mir~en &vcen rendezte~ itt valamilyen tovébbk~pző tan-
fol ja:n0t. v : ~~:-!országos szakmai t.a riác s koz á s t ,

ei J.. Kjlfüld.i /Japá;:, f inn , svéd, n8I!let/ látogatókat el-
:·J;~'jl'L2I.I a ~';1ciatJ~sti 'I'an í t ó ké pz ő be irányitotta a VK!-1,

de a r.az a i téLr": t ó ké pz ő intézetek tanárai is á.l Iandóan

1'slK~rest~~ az int6zetc"t tapasztalatcsere cálj~b61 •

.4. f e n t i e k azt mut.a t j áz , h06~1 na a Bu da pe s t i ~11e.!"J:':' Tani-
~ó::'~~;Z0 a 2J. s z áza d első négy év t í ze dé bc n , kíí Lon c s en a
';'dlbc:si;oztarsQság megd on t é se utáni r,eri6dusb,ln, poli ti-
r:::lilflC egyre jobbom el is t áv oLo cc t t a t.ár aada Lmi prog-
resszió utját61, aB ország pedag6giai élet~ben ~s közok-
'!:,atá!>ügyiirányitásában ennek ellenére mind i g kiemelkedő,
pozitiv s ze r-e pe t töltött be.

Hocyan fejlődhetett alapjában a pedagógiai progresszi6
irányába egy olyan intézmény, amely politikailag reakci-
6s eszményeket követett? Az ellentmondás csak látszóla-
gos, az adott kor viszonyainak elemz~se tökéletesen ért-
he t ővé teszi a problémát.

A Tanácsköztársaság megdöntését követő ~vek magyar köz-
~letének egyik legpezsgőbo, legelevenebb területe kétség-
t~lcnUl a köznevel~sUgy vo!t. Heves reformviták dultak,
a !:ormányzat viszonylag jelentős összegeket ko lt bt t az
or.:'atás c ó Lj a í.r-a , Ez teljesen ér t.net ő , A Duna-völgyi ma-
l';yars zup re mac í a gondola tát az uralkodó körök a "ku Itur-
ijl~ny" t~njGvel indokolták, miközben az 1920. dec. 31-én
e az ko zc l t magyar né ps záml.ál á s adatai szerint a hat éven
S·::l.i2 i I ako saá g 11,2 %-a irástudatlan volt. Logikus te-
,,{,t, hOi:Y ezt az ellentmond.ást fel kellett számolni,hogy
Klebesberg, aki Magyaror5zág egész közoktatásügyét a
"sz~geai gondolat", a k~lturfölény eszméje felé közeli-
~(,:.te, :ielent6s fejlesztési f e Ia da t oka t oldott meg. A
r.e cn.s c i one Li zmus atyja, aki a kultusztárcát "honvédelmi
, ,rc'lDéik";.ekintette, a lakosság kor s ze r-ii képzésének je-

...,.!k)·.~.-(····e# l;~; tisztában volt. t~..a az iskola k é rdé se t
__ ro •• :.:C· jb-ig k0Zb3::da~á6i t.erae l és I ké:rdések" ir-
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La a polgári iskoláról szóló cikkében. /Nernzeti Ujság
1926. junius 24./
Ilyen körülmények között természetes. hogya peáa gó gí.a
mozgásba jön, hogya rendszer szellemi fegyvertá~ának
rendkivül fontos eszközét képezi. De ez a fegyver csak
akkor éles. csak akkor állitható ténylegesn és hatékc-
nyan az uralkodó osztály céljainak szolgálatába, ha az
adott körülmények között korszerü pedagógiai eljárásokat
alkalmaz, ha didaktikailag. lélektanilag. stb. megfelelő
szinvonalon áll. A modern iparnak és a mez6gazdaságnak
pedig bizonyos természettudományos müveltséggel rendel-
kezo emberekre van szüksége. olyan emberekre. akik önál-
lóan gondolkoznak. akik a maguk szintjén bonyolult körül-
mények között is cselekedni tudnak.
Ehhez viszont oly~n pedag6gusokat kell kiképezni, akik
hivatásuk magaslatán állnak, akik értő módon közelednek
a gyermekhez. akik eredményesen tudnak oktatni és nevel-
ni. Ez az objektiv szükségszerüség tette lehet5vé. hogy
a Budapesti Tanitóképző Intézet ebben a periódusban a
gondos pedagógiai munka mühelye lehetett. ahol jól kép-
zett tanárok tudásuk legjavát adták növendékeiknek. I-
gaz. a nevelés tartaImát nem jelentéktelen részben egy
reakc~ós kormányzat politikája határozta meg. Da ki ta-
gadhatná, hogy az itt kiképzett és jól képzett tanitók
munkája a dolgozó népnek is javára vált? Ebből a szempo~
b61 kiin~ulva kell hasznositanunk e kor pedagógiájának
ma is megbecsülendo tapasztalatait.

Farkas Domonkos
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Ill.

1945-1959.

1• .Az ujjáépités időszaka
A II. világháboru után - mint csaknem minden fóvárosi
iskolában - a budai képz5ben is a romok eltakari~ása és
az ujjáépités meginditása volt az elsó feladat.
Az irattárban fellelhető igazgat6i jelentések képet ad-o
nak azokról az anyagi károkr6l, amelyek az ostrom követ-
~eztében az intézetet érték. Az épületben harcok dultak,
több mint száz belövést kapott. A 98 helyiségbel egy sem
maradt épen. Tönkrement a tat5zet, boltozatok sérültek
meg, használhatatlanná vált a viz-, gáz- és villanyveze-
ték, a fütószerkezet. Az épület 409 ablakáb61 15 maradt
sértetlen, 15 tantermen nem volt ajt6, a tornaterem pad-
lózata elrothadt. ~égett a méhes, romhalmazzá váltak az
iivegházak. A szertári állomány 70 százaléka, a könyvtá-
rak anyagának 60 5záza léka pusztult el, használhatatlan-
ná vált az értékes R1egler-o~gona. a zongorák és harm&ni-
umok s~lyo5an megsérültek. Az intézet és a köztartás pán-
célszekrényét ismeretlen tettesek felrobbantották és ki-
rabolták. Megsemmisült a köztartás élelmiszerkészlete :s.
A rom.ltakaritás már március végén megindult, 5 április
3-án kez.detét vette a foglalkozás azokkal a t.anuLőkka L,
akik jelentkeztek. Az intézet dolgoz6i és növendékei noz-
zákezdtek, hogya tanítás tényleges megíndulásához néhány
helyiséget használhat6vá tegyenek. Az ujjáépitéshez azon-
ban a VKManyagi segitségére volt szükség. Az akkori ál-
lapotokra világit rá dr. Csada Imre mb. igazgat61945.
május 28-i - a VKK-hez intézett felterjesztésének alábbi
részlete: "Annak biztasitására. hogy egyáltalán itt munka
folyhatik, tanárok és altisztek egyaránt a sajátjukból
:eaeaték eddig a kikerülhetetlen foly6 kiadásokat. De
ezt már tovább nem bírjuk! •••"
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A VKM a rendelkezésére álló anyagí eszközökhöz mérten
folyamatosan segítette a helyreállítási munkát, de évek-
be telt, mig a háborus károk nyomait fokozatosan sike-
rUH el tJntetni.

.~z első t.am t.ás í években élelmezési gondok is vo l cak ,
Eleinte a rendbe hozott internátusi szobákban lakó vidé-
k í n ove nc.é xe k ma gukka L hozott e l e i.mi s ze r-e i t főzte meg
egy koriy ha lány - aki az ostrom ala -ct és ut.ár;a hó na po k.í g
nem kapott fize t.ó s t /1345. ápr. 28-i Lga cga t ő I jelentés
s zer rn t Z - a zu t án - an ogyan ez az 19"-5. j\:lius 10-i i-
gazgatói felterjesztésból kcve tke zt.et he t.ö - a budapesti
~ankertilet Bes~erzési C~oportja lé~esite~t Uze~i konyt~t
az intézet 'pU:etében. ~tt kaptak a diákok és ta~~r~~ is
eg~' tá I étel t 5 pengő téri t é s ellenében, l!Iajd1946. SZEp-

tember l-ér: :::egkezdt.e m:iköciését a kö z t ar t ás ,

Ugyancsak a z 134ó/47. t.a né v e Ie j e n ny í Lt !!leg a tan~15-
otthon is. Az addíg főként bejáró és hideg ételen élő
n cve ndé ke k számára nag~" fejlődést jelentett a mai szem-
mel zsufcltnak tekinthető 6 lakószoba, a reggelire ka-
pott tarhonyás rántott leves és a hetente két alkalommal
fel~álalt husétel.
Gondot okozott a fütés is, melyet nemcsak az ablaküveg-
hiány, a fütőszerkezet tö~~remente tett k~lönösen az
első két tanévben szinte megoldhatatlanná, ha~em az ak-
kor országos tüzelóanyaghiány is. A tantestület az ugy-
nevezett "téli órarenQ" beiktatása révén próbálta az i-
dőjárás viszoLtagságai ellenére folytatni a tanitást.
Az egyetlen fütött tanteremben naponta más-más osztály-
lyal foglalkoztak a nevelők.

A buciai tanu16képző dolgoz6it - két tanár kivételével -
fel t.é te l nélkül igazol ta a \IKM VEr. sz. igazoló bizott-
sága /e Bpesti Tanker.Foig. 115/1945-46. sz. irata sze-
rint/. Igy az oktatás t.árgyi feltételeinek fokoza tos ja-
vu La sa mellett a murika s zemé I y i feltételei is me g o Ldód-e '
tak.

Az iskola",ezetés a felszabad:.:lás után nem volt eE;-yenle-
tes. ~ háboru utáni első években - egészen 1952. nyará-
ig - viszonylag gyakori volt az intézetben az igaz-
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gatÓcsere. ami a munka fejlőüését né~i~épp o~gnehezi-
tette.
A háboru előt ti igazgató, Padányi-Frank Antal 1345. ápri-
lis 19-én történt nyu~~jaztatása után ideiglenesen dr.
Csada Imre vállalta megbizott igazgatóként az intézet ve-
zetését. Az o nevéhez 1~z5dik a helyreállitási munkák meg-
kezdése és a tanitás m~ginditása. 1945. decemberétól meg-
bizott, majd az 1946/47. tané-/tő~kinevezett igazgatóként
dr. Szabé Béla - az intézet régi növendéke, majd tanára -
vezette az iskolát 1950. szept , 8-án történt áthelyezésé-
ig. Utóda a Pécsről Budape sta-ehelyezett Nádassy László
lett, aki 1951. novemberéig mUködött intézetünknél. Ettől
kezdve átmenetileg Kalmár Ferenc ig. helyettes intézte az
igazgat6i teendőket 1952. január l-ig, amikor .Polesinszky
Jenő kerUlt az iskola élére. Po1esinszky Jenőt azonban
még nz év nyarán a Közo~tatásügyi Minisztérium Tanit6kép-
zos Osztálya élére nevezték ki. 1952. augusztusába-n-dr.
Árpássy Gyula lett az intézet igazgatója, aki 1958. aug.
l-ig dolgozott ebben a minoségben, majd 1958. aug. 1-i
hatállyal a felsőfolcu tanítóképző intézet igazgat6helyet-
tesévé lett.

2. Az intézet szervezeti fejlődése

A felszabadulást követő szeptemberben intézetlinkben a li-
ce~ I-IV., a tanit6képző IV. és V. osztályai és az ösz-
szevont 1-11 •• illetve Ill-IV. gya~or16iskolai osztályok
m~ködtek. Az 1945/46. tanévre a középiskolába 132 tan~16
iratkozott be. 1945. szeptemberében a budai fóigazgatól
hivatal vezetője a megszüntne~ nyilvánitott állami német
nyelvü tanit6képző-liceum öt tanárAt és egy hivatalsegéd-
jét intézetankhöz osztotta be szolgálattételre.
Az 1946/~7. tanévben a gyakor16 iskola egyik összevo~t
o6ztályáb6l /1-11. 0./ két önálló tanu16csoport alakult,
és ~gnyitották a felső tagozat V. és VI. osztályát. Eb-
ben a tanévben kezdte meg a müködését intézetünkben a
Pelgez6k Tanitóképzője. amely az elso félévben 1., a má-
sodik félévben 1., ll. és V. osztállyal müködött. s a
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következő "tanév II. félévére már teljesen kiépül t, sot az
V. os zt.á l y párhuzamos lett. Ez az iskolafajta az 1952/53.
~névben szünt meg tanité~é?zónkben.

Az 1946/-+7. t.ané vt.ő; ismét megindult. az ének-zene és rajz-
S::ak05 t ani t.ó ké pz ő-s i.nt é zet i tanár;jelöl "tek. pedag6giai gya-
;;o:-lats is. Intézetünk tanárai, í Ll e t ve gyakor16iskolai
t.ani t ó i lettek a tagjai a "'-10-'1 53.796/1947. v.s. ü.o. sz.
rendeletével életre hivott gyakorlóiskolai tanitó: vizs-
6'abi zot t ságnax [amelynek fe la da ta a taní tóképzókben mü-
,:öd.ő 8S gyakor Ló i skoLaí, tanitói vizsgára jelentkezett al-
50 öagozato~ nevelők tu~áEának elbírálásaJ.

Az 1948/43. "tanévben az országosan érvényes gimnaz~umi
renisze,re való áttérés szelle~ében megkezdődött a tanit6-
<éuzó elsorvas::tása és a gimnázium kialakitása. A liceum-
nak csak a II-ITI-IV. osztályai és a ta n í tó ké paő V. osz-
t.a i ya Iliüködött" viszont megnyílt a gimnázium V/a. és
1/b. osztálya, és az intézet neve Kőz-ö s í Csoma Sár.dor
g í mná z í um lett. A gyakorló iskola felső tagozata telje-
sen k i.é piiLt f az alsó tagozat I. és E. osztályait
~árh~zamositották. A 16 tanulócsoporttal müködó iskola és
a diákotthon közös igazga"tója Szabó Béla volt.

Az 1949/50. tanévben már a "Kórösi Csoma Sándor Pedagó-
6~ai Gimnázium" elnevezés olvasható az intézet pecsétjén.
A ~ollégium elvált az iskolától, önálló intéznény le~t,
a:::ely ICár nem csupán intézetünk tanu16it f ogLaLt.a magában.

A pedagógiai gimnáziumná alakulás a liceum IV. osztá~yos
növendéKeinek nagy részét sulyosan érintette, mert nem
látták biztositva a pedagógiai képzettség megszerzését.
1?43. okt6ber 25-i kel tezésü beadványukban a minisztéri-
:l:I::lOZ ford.ulnak:

"Miniszte:' Ur! A XII. kerületi Áll. Pedagógiai Gimnázium
/í:iss .Janos al tá'bornagy u.40./ IV. liceumi osztály növen-
-ieke í a zza I a kérelemmel fordulunk a Miniszter Urhoz, hogy
a ; i skcLánxka I t.cr t án t rendelkezések után, a jövonkre va-
:t :e,:intettel, az érettségi bizonyitvány megszerzése u-
~::"r. :eg;yék lehstővé számunkra, hogy egy tanfolyamon meg-
5::,,"r~~hessük azt a nevelési klí Lönb oze t, hiányt, amit a 1i-
ceum IV. osztályában nem tanítanak. Ha ez nem lehetséges,



akkor helyezzenek ki bennünket segédtanitknak és egy év
mulva vizsgázhassunk a tantárgy különbözetéből. Y~radunk
tisztelettel: a liceum IV; osztály növendékei. Balla
Benjámin oszt. biz. elnök."
Az átszervezés sem akadályozza meg az intézetet abban,
hogy más nevelőképzőnek seg~tségére legyen: fogadta a
Gy6gypedagógiai Tanárképző Főiskola tanitói oklevéllel
nem rendelkez~ hallgat6it, akik h6napokon keresztül cso-
portos hospitálást végeztek gyakorló iskolánkban.
1950. február l-én a VKM 1250-129/1949. IV. sz. rendel-
kezése alapján a tanitóképző IV. osztálya is megnyilt
az intézetben, amelybe a liceum IV. osztályának 29 nö-
vendékéb61 19 kérte átvételét, mert tanit6k akartak lenni.
A gyakor16iskola alsó tagozatában ebben a tanévben az
előző nyáron kiad ott utasitás alapján megszünt az osztá-
lyok párhuzamositása.
Az 1950/51. tanévben a 3zülői Munkaközösség kezdeménye-
zésére napközi otthon nyilt. A középiskolások számára
tanu16szobát létesitettek intézetünkben.

Az uj szervezés~ tanitóképzés a gyakorlóévesek számára
konlerenciák rendezését te~te szükségessé. A konferen-
ciákon kivül a gyakorló évesek legalább kéthavonta le-
vélben számoltak be életükről, gondjaikról, az iskola
pedig körlevél formájában adta meg a választ a közös kér-
désekre. Az egyéni gondokat személy szerint igyekezett
megoldani.
Amig az intézet tanu16i a kül~nböz~ vidéki iskolákban
töltötték gyakorlóévüket, addig a Testnevelési és a
Zenemüvészeti Főiskola tanárszakos haLlgat.ő I t.an í tó-
képz~nk tanára - Okruczkz András, illetve Kishonti
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Barna és Kapi-Králik Jenő - vezetésével iskolánkgan foly-
tattik szakmai gyakorlatukat.
Az 1951-52. tanévben a tanit6képző 1-11-111. osztálya
párhuzamos, a IV. osztálya szimpla tanu16csoporttal mü-
::ödött.

Az 1952/53-as tanévtóI kezdődően a Ill. kerületben meg-
szüntetett testnevelési gimnázium tanu16i tanitóképz5nk
keretében folytatták tanulmányaikat.
A gyakorlóiskolának ekkor már csak az als6 tagozata nyilt
meg, de párhuzamos osztályokkal, a felső tagozatot ké-
sőbb az 1955/56. tanévben szerve zték meg ujra. Ez a bő-
vités az épületből elköltözött diákotthon felszabadult
helyiségeinek igénybevételével vált lehetségessé.
Az 1953/54. tanévtől gyakor16 tanitóképző lett az isko-
lából. Az itt dolgoz629 tanár közül 22 szakvezetői meg-
b í zá st, kapott.

A tanitóképző tanu16csoportjainak a száma az 1954/55. is-
kolai évtől kezdve folyamatosan csökkent, mert a Minisz-
térium utasitására ezentul az intézet csak "ef:11I.osztályt
nyittatott huszonkettes létszámmal.
A Népmüvelési Miniszter javaslatára az 1955/56. tanév-
től kezdve népmüvelési szakkörök is alakultak a tanit6-
k8pzokben, amelyeknek feladatául a tanit6jelöltek népmü-
velési munkára va16 e1őkészitését tüzték ki. Iskolánkban
e szakköröket dr. Szathmáry Lajos irányitotta.
4z 1957/58. tanévben a tanit6képzö 1. osztálya már nem
nyilt meg. A fokozatosan megszünő középfoku képző helyé-
be gimnáziumot szerveztek, sennek 1. osztálya 3 tanul6-
csoporttal ebben az iskolai évben kezdte meg a munkát.
Már az általános iskola felső tagozatának kiépitése, de
~Jlönösen a gimnáziumi osztályok megszervezése szüksé-
Gessé tette a tanári testület kibővitését. Ebben az id5-
3zakban meglehetosen nagy volt a tanári fluktuáció. A
~~ntcstület feladatait az is szaporitotta, hogy az MM
az intézetet jelölte ki a Budapesten müköd.5 képesitée
rJ,lkiilinevelŐk vizsg.iz1:.atására.
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Az 1958/1959. tanévben a középiskolai tagozatban két gim-
náziumi I. osztállyal és egy tanitóképzős IV. osztállyal
gyarapodott a tanul6csoportok száma. Ez utóbbi érettsé-
gizettek számára létesült külön óratervvel. negyvenötös
létszámmal. A különböző életko~ leányokból. asszonyok-
ból és férfiakból ál16 osztály - amely igen j6l megállta
a helyét - bizonyságát adta annak. hogy az érettebb kor-
ban folytatott és a középiskolára épülo képzés eredmé-
nyesebb. mint a kettős feladattal birkóz6 középfoku kép-
zés lehetett.

}. Az intézet oktat6 mUAká.;!a

A budai tanit6képzoben - mivel ez az intézmény megalaku-
lása 6ta állami iskola volt - a felszabadulás után is az
állami tanit6képzos tantervek és tankönyvek alapján folyt
az oktatás. Ezek ismertetése nem feladatunk. Azt mutat-
juk be az irattári anyag alapján, hogy az oktatással kap;"
esolatos hivatalos rendelkezéseket hogyan igyekezett a
neve16testUlet megva16si tani.
A felszabadulás után az intézetben az elso tanit6képesi-
to vizsgát 1945. decemberében tartották. Ezen 8 jelölt
nyert oklevelet. Az 1946. juniusi vizsgálaton már 28
jelölt vett részt. A vizsgák ettől kezdve rendszeresen,
a felettes hat6ság által megjelölt időpontokban folytak.
A tankerületi főigazgatáság kiküldötte az intézetben ta-
pasztaltak alapján egy 1947. végén készült jelentésében
a matematika, a magyar nyelv és irodalom, továbbá a tör-
ténelem tanj..tásam6dszertanának átdolgozását javasolta
a VKM-nek. Ugyanekkor felhivta a figyelmet arra is,hogy
az érettségi alapján tantervkülönbözeti vizsgálattal a
tanitóképző V. osztályába felvettek nem rendelkeznek az-
zal a pedagógiai alappal, amit a képző IV. osztálya ~ujt.
Indokoltnak látta, hogy az érettségizettek ezentul a IV.
osztályba vétessenek fel.
A felszabadulás után megnőtt az intézetben az idegen
nyelvek tanulásának a lehetősége is. Az 1946/47_5 tan-
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évben például a középiskolások az angol, eszperant6,
francia. latin. német és orosz nyelvek közt választhat-
tak. lA gyakorl6iskola felső tagoza.tos tanul61 az angol
vagy a latin nyelvet tanulhatták./

Az oktatás korszerüsitése - a rendelkezésre áll6 adatok
tanusága szerint - különösen 194~ban került napi-
rendre.Először a Szülői Munkaközösség 1948. junius 5-i
intézőbizottsági ülésen merült fel ez a kérdés:

nA modern oktatás megkivánja, hogy gyermekeink minél több
tanulmányi kiránd~lást tegyenek, hogy az elméleti oktatáE
gyakorlati alapjait megszerezhessék, valamint a demokraa
tikus országép~tés eredményeit a valóságban szemlélhes-
s é k "; Enne k a cé Lnak a me gva Lő s í t.á sár-a egy j6 állapotba ••
levő teheraut6t vásárol t az SzM.

1949. dec. l-én a biológiai előad6 átépi tését és a aze r-
t áz- anyagának kiegészi tését kéri az igazgató azzal az
indokolással, hogy ll. hiányok miatt nem folyhat korszerü ••
en az oktatás, szinte megoldhatatlan a gyakorlat és a
mknkálcató oktatás. A gazdasági kertet botanikus-, il-
lecve bio16giai gyakorlóterületté kivánják átalakitani.
hogy közvetlen alkalom nyiljék az elméletben tanult
természettudomanyi ismeretek gyakorlatban való hasznosi-
cására és ellenőrzésére.

A későbbi évek során t~bbször került sor a természettu-
aomá ny í szertárak felszerelésének böv í, t é sér-e ,

hZ oktatás tartalmát tekintve változást jelentett az
1~3/1950. tanév. Ekkor kapta meg az iskola az első Ma-
xar-e nkő-d o r-d í t á soka t t a Válogatott pedag6giai tanulmá-
n~o~at, az Uj ember kovácsát és az Igor és társait. A
t ana r-o k egyéni és közös intézeti továbbképzés során ta-
nulmányozták ezeket. és egyre inkább megismerkecitek a
szov je t irodalo:nmal, valamint a szovjet tudományos mü-
ve~kel. Az intézeti továbbképzésen kiv~l a tanárok nagy
r;~',,::e a ku Lcnbo ző fővárosi szakmai munkak ö zös s é ge k ke-
re[~be~ iE fejlesztette tudását, ezenkivül részt vettek
2. ~ir.isz t ér ium Tan í t.ó ké paős Osztálya által rendeze tt
:J.\'é1.~l t,..~~f,~l/a:r.::)!~cn.
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A Pedag6giai tárgyak tanitását a felszabadulást követo
években megnehezitette a-megfelelo szellemü tankönyvek
hiánya. Az elso hazai pedag6giai tankönyv az Országos
NeveléstudQmányi Intézetben készült és 1949-ben jelent
meg npedag6gia a pedag6giai gimnáziumok III-.oszt.szá-
mára" cimmel, amely a neveléselméleti. didaktikai, ne-
veléstörténeti és iskolaSzervezettani anyagot foglal ta
magában. Még az 1950/51. tanévben sincs minden tantárgy-
hoz önál16 tankönyv. A neveléstan, az egyetemes nevelés-
történet és a tanitástan oktatásához kiegészitésként fel-
használták Jelszipov-Goncsarov: Pedag6gia, á hazai neve-
léstörténethez Ravasz-Felkai: Magyar neveléstörténet c.
müvét, az iSKolaszervezettanhoz az általános iskolai
Rendtartást, a tani tástanhoz, valamint a m6dszertanhoz
pedig az uj tantervet és az utasításokat, továbbá az
uj als6 tagozatos tankönyvekkel kapcsQlatos tájékoztat6-
kat.

1951-ben jelent meg a tanit6képzők számára irt M6dszer-
tan, 1952-ben a Pedagógia, a következo tanévekben az
Egyetemes neveléstörténet és Iskolaszervezettan, a Lo-
gika. a Lélektan. Az ~ttörovezetést - mint önál16 tár-
gya.t - a tanár számára küldött 11tografál t jegyzet a-
lapján tanitotta a pedag6gia tanára, a növendékek szá-
mára nem jelent meg segédanyag.

Az 1952/53. tanévtol kezdve az intézeti továbbkéEzésben
az egyik központi feladatot a szocialista didaktika el-
sajátitása jelentette. A didaktikai továbbképzésben az
intézet minden oktat6ja részt vett. Az azonos szaku ta-
nárok számára bemutat6 tanitásokat is sZeT~ztek. Ezek
az alkalmak tapasztalatcserére is módot adtak. A szak-
mai továbbképzésnek a fővárosi és az intézeti munkakö-
zösségekben történo megbeszéléseken kivül uj formája
volt a Fővárosi Pedag6giai Szeminárium saabade gyetemi
előadássorozatának rendszeres látogatása.
Az iskola jellegéb5l adód6an a munka egyik legjelentő-
sebb területe a gyakorlati képzés volt. Ez különösen
akkor került előtérbe, amikor a Népköztársaság Elnöki
Tanácsának 1950. évi 43. sz. törvényerejü rendelete meg-
szüntette a pedagógiai gimnáziumot és létrehozta az ~j
rendszerü - négy középiskolai és egy gyakor16 évb5l ál-
16 - tantt6képz5t.



- 90 ••
Már 1950. ok~6berében az e tárgyban Qsszehivott VKM ér-
tekezlet anyagát kiegés~tve javasolta a tanári testület.
a Ill. és IV. éves növendékek számára a gy6gypedag6giai
iskolában va16 hospitálást azzal a céllal. hogy meglás-
sák és megértsék: vannak ktilönleges elbánást igény16
gyermekek is. A gyakor16iskolában folytatott hospitálá-
sok megfigyelési szempontjai közé pszicho16giai tárgyu
feladatokat is geállltottak.
Az első gyakor16évesek munkájának elemzése alapján szü-
letett meg az az elhatározás, hogy az osztatlanul mUködő
vidéki iskolák életébe is bepillantást kell biztositani
a növendékeknek. Az elso ~en cél~. tanulmányi kirándu-
lást 1951. áprilisában a Ráckeve-Ujhegy-kültelkl iskolá-
ba szervezte a pedag6giai munkaközösség. A megküldött
tanmenet alapján képzés növendékek 15 ta~~tottak a ven-
déglátó iskolában. Ettől kezdve minden tanévben sor ke-
rült egy-egy vidéki osztatlan iskola tanulmányozására.
Az 1951. telén tartott országos pedagógiai ankét alapján
hozott rendelkezések megva16sitása eredményeképpen a IV.
éves növendékek a hospitálás napján tanítottak is. és
részt vettek a pajtáscsalád foglalkozásain. Szabályozot-
tabb lett a bemutat6 tanitások és gyakorlati tanitások
megbeszélése és a füzetvezetés is. Általában a gyakorla-
ti kiképzéssei kapcsolatban a növendékek tudatosságának
emelésére törekedtek. Ezt fogalmazza meg többek között
az 1953. augusztus 25-i értekezleten az igazgat6, mikor
az oktatás szinvonalának emelése érdekében ~m1ékeztet
arra, hogy a gyakorlati képzés során a nevelők minden
gyakorlati eljárást indokoljanak, illetve indokoltassa-
nak meg, továbbá hivják fel a tanitványok figyelmét ar-
ra is, hogyamunkahelyükön találkozni fognak még a
pedag6gia terén is a mult csökevényeivel, s készitsék
.16 6ket arra, hogy az ilyen jelenségeket kel16 kritiká-
val fogadják.
Az 1955/56. tanévben haladást jelentett a gyakorlati
képzési rend átfog6 tervezése. Az igazgat6 utasltotta a
pedagógiai munkaközösséget. hogy állitsa össze a tani-
tási gyakorlatok részletes beosztását. amelyben minden
cseport külön "menetrenddel" szerepeljen. legfelje88 .g~
agy bemutat6 tanitás laheii közös. A.következ6 két
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túnévben az előkészületi és megbeszélési 6rák vezet9si
m6ds~rének tökéletesitését d~lgozták ki.
Az ál talános iskolai tantárgyak m6dszertanának ta:litása
terén v4ltozást jelent a VKM. 1951.-március 17-én kelt
utasitása, amely közölte, hogy a következő tanévtél nem
a pedag6gia szakosok, hanem a szaktanárok fogják tánita-
ni saját tan tárgyuk m6dszertanát. Ezért elrendelte,hogy
minden tanit6képzőben mUködo, magyart, mennyiségtant.
földrajzot, éneket és rajzot oktat6 nevelő március 28-
t61 május 12-ig hetenként egy órát látogasson a gyakorl6
iskola als6 tagozatában, a tapasztalatok megbeszélésével
pedig kölcsönöBiln segitsékegymást a tanárok és a gya-
kQr16 iskolai tanitók. Az 1952/53. iskolai évben még a
pedag6gia szakosok is oktattak m6dszertant, ds már a ma~
tematikát és magyart tanit6k is kaptak m6dszertani órá-
Y~t. Eközben vita folyt az intézetben arrólt hogy a m6d-
szertanok elvi kérdáseinek tanitását nem kellene-e to-
vábbra is a pedagógia tanáraira bizn1.
A következo tanév áprilisában, mikor már a tapasztaltak
alapján elemezhette az iskola vezetősége a szaktanárok
kezébe került módszertani oktatást, a felmerült nehézsé-
gekre igy világitott rá az 1954. ~11is 15-i értekezle-
ten az igazgat6:
"A kartársak rámutatnak tanitásuk során az anyag általá-
nos iskolai vonatkozásaira, de elmarad általában annak
megbeszélése, hogyan kell azt az anyagot a tanitónak meg-
értetnie,megmagysráznia. Ennek oka részben az időhiány.
Nehezs6g mutatkozik a szaktanároknak s gyakorlati kikép-
zésben való részvétele terén. A tanárok 6raszáma miatt
nem va16sitható meg teljesen az a követelmény, hogy a
szaktanár minden gyakorlati ta~itáson. az előkészitésen
és megbeszélésen jelen legyen". A tanitási gyakorlatokon
tapasztalt módszertani hiányosságok okát abban látja,
hogy még nem alakult ki a szakm6dszertan tanitásának
módja, a szaktanárok nem sz1vesan foglalkoznak a m6d-
szertan tanitásával és nem ismerik eléggé az általános
iskolát. Alaposabb kapcsolatot kell kiépiteni a szakta-
nár, a pedag6gia tanára és az általános iskolai tanit6
között. ~elyesnek tartja. hogya szaktanárok tanitják
szaktárgyaik általános iskolai módszerét. de javasol-
ja, hogy szervezzen az OH tanfolyamot a m6dszertant
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tanitók számára, ahol megbeszélnék anyagukat és
~Jakorlatí vonatkozásait.

annak

Az intézeten belül a pedag6giai és közismereti tárgyak
közti feszültség egyik oka az intézmény gyakorlóiskolai
jellegéboI is fakadt. Az egyetemi hallgatók munkáját i-
rányitó, főként gimnáziumi tanárok fokozottan tapasztal-
t~k, hogy a ~égyéves tanitóképzés keretében nem lehet
biztosí tani a szaktárgyak anyagának alapos elsajáti tását.
s ugyanakko.ra tárgy alsó tagozatos vonatkozásainak és
módszertanár~k megtanulását is. Az intézet !gazgatójának
viszont gondoskodnia kellett arról, hogya szaktanárok a"
kettős feladatot minél jobban oldják meg.
Még az 1955/56-os tanévben is problémát jelentett az
intézetben. hogy mi legyen pontosan a módszer tant oktató
tanár szerepe a gyakorlati kiképzésben.
A pedagógiai munkaközösség - amelynek létrehozását az
1250-9-13/1950. VKM. IV. sz. rendelete irta elő - elő-
ször a pedagógiát tanitó tanárokat és gyakorlóiskolai
tanitókat fogta össze. A későbbi években értelemszerüen
már a m6dszertant tanit6k is bekapesolódtak ebbe a mun-
kaközösségbe.
Az 1955-56. tanévtóI kezdve a poli technikai képzés kér-
désével is alaposabban foglalkoztak~ ugyanis a készü15
tanterv érdekében az intézet tanárainak kellett kikisér-
leteznie azt, hogy mit jelenthet a tanit6képzőben a po-
liteehnikai nevelés. Már a novemberi tantestületi érte-
kezleten elemezték az egyes munkaközösségeknek az ez
irányu képzés szempontjáb61 betöltött szerepét.
Az ismeretszerzés dialektikus utjának érvényesitésére az
oktat6 munkában az elméleti alapvetést már a korábbi é-
vekben is megkapták a tanárok. de annak következetes al-
~almazására folyamatosan fel kellett hivni a tantestület
fibyelmét, annál is inkább, mert a középfoku képzés ide-
jén a tanévek során elég gyakori volt a testület össze~
tételének megváltozása. Az irattár! anyag alapján megál-
lapithat6, hOGY killönosen az 1952/53. és az 1956/57.
taBévoen foglalkoztak ezzel a kérdéssel részletese8~p.
~z u t ébb í év augusztus 23-1 értekezletén az igazgat6 a
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munkatervek és tanmenetek összeállitásával kapcsolatban
azt kérte, hogy vizsgálják meg a nevelők, nem szerepel-
nek-e durva szimplifikálások, vulgáris megállapitások a
tananyagban, s ezek kiküszöbölésében érvényesitsék a
marxista-Ieninista szellemji tudományos tárgyilagosságot.
Tanitásaikban a jelenségek elemzésével s az összefüggé-
sek feltárásával vezessék a tanulókat önáll6 gondolko-
dásra, biztos tudásra. ismereteik önáll6 alkalmazására,
mert csak igyalapozhatják meg növendékeik marxi sta-Ie-
ninista világnézetét.
Az osztál;9'ozáskérdése szinte minden évben megbeszélés-
re került.
~z 1951-ben tartott II. félévi osztályoz6 értekezleten
Kalmár Ferenc igazgat6helyettes elnökl bevezetőjében ki-
emelte az osztályozás szerepét az oktatói, nevelői mun-
kában. A tanári munkát - mondja - az objektiv osztályo-
zás alapján lehet lemérni.
"Hogya munka kiértékelése megfeleljen a va16ságnak, az
os.ztályozásnak - azaz a tanulók munkája objekti v elbirá-
lásának - is objektivnek kell lennie. Tudjuk, hogy a
maximalizmus és a iiberalizmus nevelésünkben milyen fer-
deségekhez vezetett, amelynek káros következményei meg-
zavarták egész nevelői munkánka t.s"

Az osztályozás realitását annál inkább indokoltnak tart-
ja, mert - amint a jegyzőkönyv irja - "megjavult a ne-
velőtestület és az ifjuság viszonya, az ifjuság tanul-
mányi fegyelme.n

A tanitási 6rákon fOly6 oktat6 munkát segitették és ki-
egészitették a szakkörök. A felettes hatóság szabályoz-
ta azt, hogy hány szakkör szer-ve zhe tő , Az intézet veze-
toségének - a növendékek körében felmerült igények mi-
att - több tanévben kérnie kellett a megadott számon
felüli szakkörök müködésének engedélyezését. A pedagógia
szakkörön kivül rendszeresen müködött az irodalmi, tör-
ténelmi, biológiai és fotoszakkör, valamint a sportszak-
kör különböz5 tagozatokkal. A pedagógiai szakkör tagjai-
ból kerültek ki az· országos pedagógiai versenyen részt-
vevők.A sportszakosztályok tagjai gyakran szereztek ér-
tékes helyezéseket fővárosi és országos versenyeken.
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4. Az .1,ntézetneve16I1lW'lU.,1a

A neve15muny~ szinterei a felszabadulás után a tanitási
6rat az 1fjusági egyesületek és a termelőmunka klilönbö-
zo alkalma1 voltak.
). társadalmilag hasznos munka végzésére az iskola ujjá-
~pitése idején sok alkalom nyilt. A tanu16k tanáraikkal
együtt dolgoztak a romok eltakaritásán /1945. tavaszán!
éc; segítették az épitkezést. Az 50-es évektóI kezdve nagy
számb an vettek részt tanáraik vezetésével épi tkezáseken
/többek között Dunaujváros épitésébenl, 1956. nyarán az
árviz sujtotta Bogyisz16 község ujjáépitésében közremUkö-
dó fiatalokat dicsérte meg a·Budapesti Disz Bizottság.
~yaranta az épités mellett terme15szövetkezetekbent álla-
mi gazdaságokban is·dolgoztak a tanu16k, s velük együtt
a vezető tanárok is.
A dialektikus materialista világnézet kialakitásában a
felszabadulás utáni elsó években kettős nehézség is je-
ientkezett: hitoktatás is folyt az iskolában~ a tanárok
nagyobb része is csak a megindu16továbbképzések alap-
ján ismerkedett meg a mar.xizmus-leninizmussal. A d.Ullek-
tikus és történelmi materializmusnak a tan í tásban. va16
érvénye&itésére segitséget kivántak adni azok a világ-
nézeti navelést tárgya16 -értekezletek, amelyek az 1952/
1953, tanévtóI kezdve többször bemutat6 tanitásokhoz
kapcsolódtak, Az emlitett tanévben a világnézeti neve-
Jéssel ki:lpcsolatos- a tanit6képz6s Clsztályokban tar-
tott - történelmi, irodalmi, fizikai és biológiai be-
mutat':'tani tá sckr-öi és ví tákr61 emlékeznek meg a jegy-
z6kbnyvek. Az ut6bbi tanitáson Nagy Sándor, a didaktika
akkori egyetemi elóad6ja és az ELTE bölcsészeti karának
t?nárjel~lt hallgat6i is részt vettek.
Az 1954/55. tanévben az MDP Ill. kongresszus, a Haza-
fins Népfront és a Párt KV 1954. januári határozatainak,
195j/56-ban az SzKP XX. kongresszus anyagának tanulmá-
nyoz~s" és elveiknek érvényesitése segitette a pártonki-
.•.ijll t.anár-ok világnézeti és politikai nevelómunkáját is.
Az í ga zge t.ó és a pártszervezet felhivta a tanárokat ezek-
nek a dokumentumoknak a tanulmányozására abb61 a célb6l
i:;. !lC,t;:',' feleletet tudj anak adn.í a tanu16k által ielve-
: r- ~ 'T. K:' rúL ~.€Y~r6·.
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Több alkal9mmal megvitatták az ateista nevelés probléma-
körét is. A babona elleni küzdelemre azzal az indoklás-
sal szólitotta fel az intézet vezetősége a tanárokat,
hogy növendékeik jövendó munkahelyükön még találkozhat-
nak ennek megnyilvánulásaival.
A szaktárgyak világnézeti. erkölcsi és politikai nevelő
szerepének érvényesitésére ismételten felhivta az igaz-
gat6 a tantestület 'figyelmét. Az 1955/56. tanévnyitó ér-
tekezlet jegy~5könyvének tanusága szerint a szakmai mun-
kaközösségek elé azt a feladatot állitotta, hogy a mód-
szertani kérdésekan kivül a szaktárgyak világnézeti és
erkölcsi vonatkozásait is dolgozzák fel.
A tanitási m6dszerek világnézeti nevelő szerepének fel-
ismerésére már az oktat6 munkával kapcsolatos fejezetben
rámutattunk.
Az OM az 1955/56. tanévben ismét bevezétte a tanit6kép-
z5kbe a heti egy osztályfőnöki 6rát. Ezeken az 6rákon
alkalmuk nyilt a neveloknek a bel- és a külpolitikai e-
semények megbeszélésre, valamint a DISZ politikai és
erkölcsi neve15munkájának a segitésére. Az -osztályfőnö-
ki órákat rendszeresJto intézke<Iés eloirta, hogy ezeken
az 6rákon a tanárok ne az ismeretközlés, hanem a beszél-
getés módszerét alkaimazzák, és gondoskodjanak arról,
hogy a növendékek a Szabad Ifjuság és más ajánlott iro-
,dalom tanulmányazásával felkészüljenek a megbeszélésekre.
Az iskola osztályf6nöki munkaközössége legt~bb feladatá-
nak - amint ezt az 1955. novemberi értekezlet jegyze-
könyvében olvashatjuk - az igazgató a politikai nevelést
és az osztályfőnöki 6rák helyes vezetési m6dszerének a
kidolgoZását tartotta.
Az 1956/57. tanév elso értekezletén az ifjuságban fellel-
hető kételyre és politikai közömbösségre mutat rá Árpás-
sy Gyula, 5 azt részben a Világnézeti és politikai neve-
lomúDka elégtelenségének tulajdonitja.
Az ellenforradalomnak az iskola életére gyakorolt hatá-
sárál az 1957. március 4-..1értekezlet jegyzőkönyve .z.Gl-
gáltat adatokat.



- 96 -

Az értekezlet a megelőző idoszakr6l adott politikai tá-
jékoztatóval kezdőnik. Ebben az igazgat6 emlékeztet az
ellenforradalom kitörését megelőző hónapok ideológiai
helyzetére, a revizionisták által okozott szellemi meg-
zavarodásra, az ellenforradalmi erők taktikájára, a "szo-
cialista mez"-ben történt fokozatos jobbra tolódásra.
Hangsulyozza, hogy a kibontakozó fehér terrort, a bur-
zsoá restauráci6t csak fegyverrel, a Szovjetunió segit-
ségével lehetett leverni.
A továbbiakban azzal a kérdéssel foglalkozik a jegyz5-
könyv. vajon részt 7ettek-e tanu16ink az okt6beri ese-
ményekben, Erről a kérdésrel a következőket olvashatjuk:
nA kollégiumi növendékek okt6ber 23-án eltávozásra kér-
tek engedélyt, amit az igazgató először nem adott meg,
miután azonban a tanulók ragaszkodtak elgondolásukhoz,
az igazgató együtt ment a tanulókkal a városba, 5 e:r;zel
megakadályozta, hogya tanu16k az utca hatására meggon-
dQlatlanságokba keveredjenek. A tanulókat egytől egyig
csoportosan vissza is vezette a kollégiumba. Az utána
következő napokban a kollégisták hazamentek s~üleikhez.
satanitás ujrakezdéséig otthon· tart6zkodtak~" Az osz-
tályfőnöki jelentések alapj~ megálla pitja az igazgat6,
hogya tanulók nem vettek részt a fegyveres cselekmé-
nyekben.
Felvetette az igazgat6 azt a kérdést is, hogy vajon ha-
tottak-e a tanu16kra a lezajlott események. "Az igenlő
válasz magától ad6dik" - mondotta, majd igy folytatta:
"Erre gondolva a tanitást fokozatosan kezdtük meg: el6-
ször a két tanitóképzos IV. osztály növendékeit rendel-
tük be tanitási 6rákra, majd az általános iskola felső
tagozati tanulóit heti háromszori foglalkozásra, ezt
követően az als6 tagozatos gyermekeket heti két alkalom-
mal. Ez a fokozatos munkába állitás ~zt jelentette, hogy
az első napokat tanulóinkkal való beszélgetésre fordi-
tottuk. hogy az eseményekkel jár6 felzaklatottságot le-
vezessük, s ezzel megalapozzuk a nyugodtabb munkát." Az
osztályfőnöki beszámo16kra támaszkodva azt is megállapi-
totta az igazgató, hogy mind a tanitóképz5sök, mind" az
általános iskolába jár6k szivesen fogtak a tanuláshoz.
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"Általában nyugalom és higgadtság jellemzi munkájukat _
állapitotta meg a továbbiakban a beszámoló -. éretten és
józanul viselkedtek az6rákon. a fe ltett kérdésekre a
választ komolyan fogadták. Sem vallási. sem politikai
kérdésekben provokáci6s jellegü megmozdulá.s nem történt~'
A félév tanulmányi és nevelo munkájának elemzése után
befejezésül a következőket emelte ki:
"Iskolai munkánkban mint egységes neveloi alapot magun-
kévá tesszük az MSZMP XII. kerületi Intéző Bizottságának
kérését. Támogat juk a kormányt a rend helyreállításában,
a szocializmus épitésében, és tanitványainkat népi álla-
munk tiszteletére', megbecsülésére neveljük. Ezért azt '
kérjük. hogy legyen a párt bizalommal nevelési munkánk
iránt. Hisszük, hogy lelkiismeretes munkánkkal, egységes
határozott állásfoglalásunkkal megteremtjük iskolánkban
azt a légkört. amelyben j6 munkát lehet és fogunk is vé-
gezni. ti

A világnézeti és politikai munka erősödését mutatja az
a tény. hogy már 1957, március 26-án az uttörőcsapat mü-
ködésének engedélyezését kérte az igazgat6 az Uttöro
Szervezet Központi Vezetoségéto1. s a Táncsics Mihály
uttöro csapat - amelynek ujjászervezése Szilágyi Sándor,
Markhot Jenoné és Perendi Márla nevéhe-z füzodik - rövi-
desen élre került a XII. kerületben. A KISZ-szervezet
Bir6 Viktorné politikai meggiQZŐ munkájának eredménye-
ként alakult meg áprilisban. az országban a harmincadik
középiskolás Kisz-szervezetként. A tantestületben vi ta
folyt arr61. hogy helyes-e. ha a KISZ megrostálja a tag-
jai sorába jelentkezőket. Az az álláspont alakultki.
hogya szervezet különféle megmozdulásaiban szivesen
látja az intézet növendékeit. de nem a létszám nagysá-
gában látja a szervezet erejét.
A világnézeti és politikai munka mellett feladatának te-
kintette az iskola az erkölcsi nevelést is. A kommunis-
ta nevelés szinterének és eszközének, az iskolai közös-
ségnek a kialakítása. az erkölcsi nevelés és ezen belül
a hazafiság tartalma és módszerei ismételten megbeszé-
lésre kerül tek. A je gyzokönyvek tanusága szerint az
1954/55. tanévben dr.Buzás Lászl6 és dr. Kiss Árpád. az
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intézet tanárai tartottak ezekről a témákr61 vitaindít6
előadást. Az 1955/56. iskolai évben munkatervi pontként
szerepelt az erkölcsi-politikai nevelés megtervezése.
1?58/59-ben a "anári továbbképzés egyik anyaga a szocia-
lista hazafiságra nevelés volt. A szocialista bazafiság-
ra nevelés alkalmai voltak a felszabadulásunk 10., to-
vábbá a Tanácsköztársaság megalakulása 40. évfordu16já-
nak m8günneplésével kapcsolatos előkészületi munkák és
ünnepségek is.

A fel~zabadulási ünnepség keretében került sor az iskola
névad6 ünnepének megrendezésére is. Az intézet vezetősé~
ge 1953. szeptemberében kérte, hogy az iskola nevét a
miniszter "Táncsics Mihály Gyakor16 Tanit6képzó~ben ál~
lapi tsa meg.Indokolása a következő volt:
"Táncsics Mihály, a nagy magyar tanitó, az l848-49-es
f crz-ada Lom és szabadságharc kimagasló alakja, a paraszt-
sá&nak a kezdeti munkásmozgalomban is nagy szerepet ját-
szó képviselője. Kiváló poli tikai és pedagógiai elméleti
é~ byakorlati munkásságot fejtett ki. E munkássága köte-
lezővé teszi az utókornak, hogy róla egy hozzá mélt6, a
jövő pedag6gusait az é szellemében nevelő intézetet ne-
ve zzen el.
~án~sics Mihály tanitói képesitését l823-ban az akkori
Buda városában a nemzeti normál-iskolával kapcsolatos
tanitóképzőben szerezte meg. Ez az iskola volt akkor a
mai Nagy-Budapest területén az egyetlen tanit6képző. A
régi Buda területén fekvő intézetünk ma ugyancsak az e-
gyetlen budapesti tanitóképző, s igy Táncsics Mihály
iskolája örökösének tekinthető."
A hazafiságra nevelés eszközei voltak az ország népének
es tájainak, a fejlődésben elért eredményeinek megisme-
rését célz6 tanulmányi kirándulások, és részben ezt a
fe ladatot szolgálták a nyári termelőmunkában va16 rész-
v é t.e LleI is.

A társadalmilag hasznos munka végzése mellett az iskolai
közösség érdekében folytatott tevékenységre is alkalmat
biztosítottak az ifjuságnak.
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Az ügyeletes naposi, továbbá a hetesi teendők ellátását,
e munka megszervezését már az 1951-52-ben a DISZ-szerve-
zetre bizta az iskola igazgatója. Az általa és a DISZ-
titkár által aláirt jegyzőkönyvben foglaltakban nem ne-
héz felfedezni a fegyelemre és a közösségi munkára neve-
lés makarenk6i hatását.
A késobbi években is kereste az intézet azokat a sajátos
formákat, amel~ekben az iskolai közösségért folytatott
tevékenység megnyilvánulhat. Igy alakult ki az a hagyo-
mány, hogy az egyes iskolai ünnepélyek megrendezését
mindig más-más osztályra bizták~ s ezt a munkát az osz-
tályfőnök irányitotta. Másik ilyen jellegü tevékenysége
a növendékeknek a gyakor16iskola ünnepélyeire a kisisko-
lás szava16k, énekesek, táncosok felkészitése volt.Gyak-
ran képzos mondta ezeken az alkalmakon az ünnepi beszé-
det is. Mindebben a munkában a gyakorlóiskola tanitói
voltak irányitóik és segitőik.
A munkára nevelés és a munkához va16 szocialista viszony
elvi kérdéseinek magasabb szintű megbeszélésére az ötve-
nes években több értekezleten sor került.
A fegyelem tartalmát, illetve az ezzel kapcsolatos köve-
telményeket az 1951/52. tanévben készitett dokumentum
foglal ta össze: "A budapesti XII. ker, Áll. Tani tóképző-
intézet tanulmányi és fegyelmi szabályzata" cimmel. Ez
a tanulók iskolai és iskolánkivüli magatartásával, kö-
telességeivel és felelősségével foglalkozik. A köteles-
ségre nevelés a késobbi években is napirenden szerepelt.
Igen fontos feladata volt a tanitóképzőknek a növendékek
hivatástudatának a megalapozása és fejlesztése is.
Ez kűlönösen attól az idDtol kezdve jelentett gondot az
intézet vezetoinek, mikor nem elsosorban jelentkezés,
hanem tanácsi irányitás alapján történt a beiskolázás.
Tanit6képz5be viszonylag igen kevés fiu jelentkeze"t, e-
zért az iskola benépesi tése érdekében a ké pző s tanárok
általános iskolákban és a Pedagógus Szakszervezetben tar-
t~ak ismerteto előadásokat. /Páldául az 1952/53. tanév-
ben Ile iskolát kerestek fel ezzel a céllal./ Az intézet-
be irányitott, de be nem iratkozott tanulók felkeresése
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nagy munkát rótt a tanárokra. a Szü15i Munkakozösségre és
az ifjusági szervezetre egyaránt, s gyakran eredményte-
len volt meggyozo szándékuk.
A másik sajátos problémát az jelentette, hogy az lrányi-
tással beiskolázott tanulókban igen nehezen lehetett
felkelteni a pedag6gia iránti érdeklodést. /Például az
1952/53. tanévben a legkevesebb jelentkező a pedagógiai
szakkörbe volt./
De már megelozoen az 1946/47. tanév végén is megmutat-
kozott a liceumra épülő tanitóképz6 kettőssége. Mig a li-
ceumi érettségizettek közül csak egy jelentkezett a sze-
gedi tanárképzobe. s a többi szabad pályán kivánt elhe-
lyezkedni, addig a késpesitozött 15 tanuló közül kettő
az egyetem bölcsészetkarára iratkozott be, 13 pedig ta-
nitani kezdett.
Az 1950/51. tanévben az uj értelmiség nevelése igen fon-
tos feladattá vált. Ez magyarázza azt a tényt. hogy az
1951. junius 14-i jegyzőkönyv szerint büszkén állapitot~
ta meg az igazgató: a tanitéképz6 IV. osztályos tanulói~
nak 70 szá~léka tanul tovább.
Az 1951/52. iskolai évben viszont már minisztériumi uta-
sitásra felmérést készitett az iskola tanitóképzos nö-
vendékei hivatástudatáról.
Megállapitja a felmérés, hogy azoknak a serdüloknek a
nagy részénél, akik sokszor más irányban-kialakult ér-
deklodéssel. vágyaik, hajlamaik ellenére kerültek a ta-
nitóképz5be, a jó nevelői munka alapján gyakran-sikerül
fordulatot elérni, de ha hajlamaik valóságos készségeken
alapulnak. a serdülő nem mond le a választott pályáról.
Még azzal az osztállyal is sikerült a tanit6i hivatást
megszerettetni, amelyik humán.- illetve reálgimnáziumi
osztálynak indult, s menetközben alakult át pedagógiai
gimnázi ummá, ma j d tanitóképzővé • "Az átalakuláskor töb-
ben csak azért maradtak - irja a jelentés -, mert más-
hov á nem vették fel őket. Jé neveloi "ve ze t.é sseI azonban
megszerették a gyermekeket. a velük való foglalkozást,
s ma már szivesen mennek a pedagógus pályára."
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Előnynek látja a vizsgálatot végző kollektiva, ha a
gyermek hazulr61 hozza magával a pedag6gus pálya iránt
va16 érdeklődést vagy legalábbis megbecsülést. Az anya~
giak szerepe is felmerült. "Egyesek a gyenge fizetésben
nemcsak az anyagiak. hanem a megbecsülés hiányát is fel-
fedezni vélik" - olvashatjuk a jelentésben. Viszont egy
másik tanu16 kijelenti: "Az anyagi előnyökért nem akarom
feláldozni a munka örömét.n A tanit6i hivatástudat ki-
alakitására - a felmérés szerint - j6 alapot jelent a
gyermekszeretet, a tudás továbbadásának vágya, a jó ne~
velói példa•.
A hivatástudat és hivatásérzet kialakulásában nagy sze~
repet töltött be a gyakor16iskola. Az itt végzett hos-
pitálások. a tanitókkal folytatott beszélgetések, a gya-
korlati tanitások során elért sikerek megizleltették a
növen~ékekkel a pedagógus pálya örömét.
A tanit6jelöltek hivatásérzetének próbakövét~ hivatás-
tudatának erősitését jelentette a gyakor16év, A legelső
ilyen évfolyam tanu16i álltak a legnehezebb f~ladat e~
IGtt, hiszen még sem az iskolának, sem a felettes szer~
veknak nem volt kellő tapasztalata segitésüket illetően.
A későbbi években mind a felettes szervek, mind az isko-
la munkája nyomán mindinkább sikerült elérni, hogy a
gyakor16év az eredetileg kitüzött célt szolgálja.
Az első gyakor16éves konferenciár6l sz6ló· intézeti je_
lentés azonban nem esupán a nehézségekről számol be,
hanem a tanitójelöltek hivatástudatáról is képet ad:
"A tanitójelöltek eléggé magukra voltak hagyatva, és a
velük va16 foglalkozást az oktatási osztályok nem te-
kintették szivügyüknek.

- Az iskolákba va16 beosztásuknál nem jártak el kelló
körültekintéssel az oktatási osztályok: sokszor szak-
mailag és politikailag fejletlen, hason16 koru vezet5ta-
nitók mellé osztották be oket, akik sem szakmai, sem
ideo16giai vonalon semmiféle segitséget sem tudtak ad-
ni, sót nagyon sok esetben akikerült tanit6jelölteket
még politikailag sem tudták segiteni. Iskolai látogatá-
sokat sem igen, vagy nagyon ritkán kaptak, igy a megfe-
lelő szakmai segitség néhol teljesen elmaradt.
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- A jelöltek legnagyobb része kötelességének tartotta a
társadalmi és politikai munkába való bekapcso16dást, de
itt is nagyon sok esetben a nagy nehézségekhez kellő se-
gitséget nem kapták meg, és ebbol kifolyólag a jelöltek-
ben - egynéhánynál - a letörés jelei mutatkoztak.
- Általában örvendetes jelenség, hogy mindannyian átér-
zik hivatásukat, és annak ellenére, hogy a körülmények
sokszor elég mostohák, állomáshelyeiken jól érzik magu-
kat és nagyrészük a képesitő után is ott szeretne marad-
ni.

- A néppel való viszonyuk jó, szeretik a gyakorl6 tani-
t6jelölteket, és igen sok esetben kitud6dott, hogy len-
dületes munkájuk eredményeképpen jobban becsülik őket.
mint a mellettük lévő idősebb kartársakat.
- A gyakorló jelöltek legnagyobb része viszi az 'ütörői
és DISZ-vonalat és a párttagok aktivan segitik a Párt
munkáját."
A tanit6jelöltek szivesen becsakcsol6dtak a TSZCS munká-
jába, ahol a TSZCS müködött, és igyekeztek az alapitásá-
ban segiteni, ahol még nincsen - mondja Kuthy Zoltán, a
Fővárosi Tanács Oktatási Osztályának foe15ad6ja jelenté~
sében.
A nevelőtestület közvetlen nevelő munkáját már a felsza-
badulás előtt is segitették az ifjusági egyesületek.
Az 1945/46. tanévben ujb61 megalakult az Eötvös József
Önképzőkör als6 és felső tagozata, az Ifjusági V-óröske-
reszt középiskolás és gyakorlóiskolás csoportja, az
IfjUSági Enekkar és Sportkör. Rendezvényeik közül a
március 15. és május 1. megünnepelését, a Dózsa-ünne-
pélyt és a Pestalozzi-ülést emeljük ki.

Az 1946/47. tanévben, a kor osztályharcának iskolai
szimb6lumaként átmenetileg ujra életre kelt a reakciós
Hária-lCongregáció is 28 jelölt részvételével. A sport-
~ör ujabb szakosztályoY~al bovült, tagjai közül a tor-
nászok urszágos gimnasztikai bajnokságot nyertek. Az é-
ne~Kar tagjaitól kamara-kórus alakult, amely az intéze:-
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ten kivül is szerepelt. A Vöröskereszt-csoportot - amely
az intézet ujjáépitésében igen lelkesen dolgozott -. a
Központ első dijjal tUntette ki. Megalakult az 1848-as
Bizottság is. és aktivan bekapcso16dottaz Országos Diák-
szövetség munkájába. E bizottság az 1848-as szabadság-
harccal kapcsolatos néphagyományok gyüjtése mellett ered-
ményesen müködött közre az intézeti rend, fegyelem hely-
reállitásában és megerősitésében, továbbá a háborus é-
vekr61 visszamaradt felelosséglazulás elleni küzdelemben.
/1946/47-es Évkönyv. 15. lap./ Az ifjusági mozgalom éle-
tében is fordulatot jelent 1948.
Ez. év tavaszán a tanit6képző növendékei is bekapcso16dtak
a ~ munkájába. A szervezet által meghirdetett "Ta_
nulj jobbann mozgalom versenyszabályait a tantestület
külön értekezleten tárgyalta meg. és a verseny pontszar-
zési lehetőségeit az iskolai közösség érdekében végzett
önzetlen munka pontozásának beiktatásával egésZítette ki.
4z 1948/49-es évben az ifjusági tanácsad6 tanári fela-
dattal megbizott Dob6 Ferenc segitségével megkezdődik a
diákönkormányzat kialakitása. Az önkormányzat müködésé-
ről a következo tanévrol van több adatunk. A liceum IV.
osztályainak a VKM-hez irt kérelmét az osztálybizottság
elnöke irta alá, a gyakor16kert létesitésével kapcsola-
tos igazgatói beadványt a Diákszövetség is támogatta.
A következo tanévben megalakult intézeti zenekar - ame-
lyet hangszerek vásárlásával a VKM is segített - sokat
szerepelt a kerület diákszövetségi rendezvényein. A DISZ
kebelében alakult szinjátsz6- és népi tánccsoport is
gyakran fellépett az intézet, valamint a kerület állami

.és társadalmi ünnepélyein.
A tanulmányi munkát tanu16párok szervezésével, a tanul6-
szobai munka segitésével, a fegyelem szilárditásával se-
gitette az ifjusági szervezet. Az 1951/52. tanévtől kezd-
ve a naposi és hetesi szolgálat is DISZ-irányitás alá ke-
rült az intézetben. A lemorzso16dás elleni küzdelembe é5
a tanul6szobai felvétellel kapcsolatos környezettanulmá-
nyozásba is bevonta az intézet vezetősége az ifjusági
szervezetet.



- 104 -

Az ~ttör5munka a gyakor16 iskola egyik fontos segitője
volt. A csapat vezetője, Szilágyi Sándor a tanitóképzős
növendékeket is bekapcsolta e feladat végzésébe.
Az uttörő munka segitése érdekében örsvezetői gárdatan-
folyam indult a képzőben, amelynek előad6i az intézet
tanárai voltak. Az uttörőmozgalomban va16 részvételre
készitettek elő a nyári táborozások is, amelyeken a ta-
nit6képzős fiatalok évről-évre nagyobb számban vettek
részt. A nyári épitő- és mezőgazdasági munkában va16
helytállásukr61 már előzőleg sz ó Ltunk ,
Az intézeten belüli DISZ-munka fejlődését megnehezitette
az a körülmény, hogy a legjobb kádereket a kerület ki-
emelte, ezért a helyükbe állitott fiataloknak ujból a
veze~és kezdeti nehézségeivel kellett megküzdeniök. Az
psztályvezetőségek gyakran elzárkózva, önállóan pr6bál-
ták megoldani a felmerült problémákat, nem kérték az
osztályfőnökök segitségét. Az igazgató a DISZ-munka elem-
zése során a tanárokat az ifjusági mozgalom hathat6sabb
segitésére szólitotta fel. /1951. március 31-i értekez-
let jegyzőkönyve anyagáb61./ A DISZ-munka támogatásában
élen járt Kapi-Králik Jenő, aki éveken át a szervezet
tanácsadó tanára is vol~.

Az iskolai DISZ-szervezet több esetben is élt azzal a
jogával, hogy fegyelmi elé állítsa és tagságából pr6ba-
időre felfüggessze vagy ki is zárja azokat a tanul6kat.
akik erre rossz munkájukkal vagy magatartásukkal rászol-
gáltak.

Egy másik tanévben viszont a szervezet vezetőségét
kellett lecserélni, mert nem töltötte be szerepét:
volt kezdeményező, nem támogatta az intézet oktató
nevelő munká~át.

azért
nem

és

Az 1955/56-ban ismételten bevezetett osztályfőnöki órák
egyik feladatát is abban látta az intézet vezetősége,
hog~'a DISZ oli t ika; és erkölcsi neveLőmunká j á t segit-
se. Az év decemberében külön tantestületi értekezlet
foglalKozott az iskolai DISZ és az u:éörőszervezet mun-
~á~ávai. A~ elemzésb51 aiód5ac az iskolán belüli fela-
iato~on Kiv~: a családlaéog3táso~ e~jik céljává a po-



- 105 -

litikai nevelőmunka fokozását tüzték ki a tanu16k ket-
tős nevelésének csökkentése érdekében.
Az ellenforradalom leverése után ujjászervezett uttöro-
csapat. illetve amegalakult KISZ szervezet nem a lét-
szám minden áron való növelését, hanem a társadalmi ren-
dünk iránti hüségre nevelést tartotta feladatának. Az
uttörőcsapat tagjai már az ujjászervezés évében elso he-
lyezést értek el a kerüle ti versenyen, KISZ-fiataljaink
közül pedig négyen mint küldöttek részt vettek a közép-
iskolás KISZ-szervezetek országos konferenciáján.
Annak érdekében, hogy a tanári testület minden tagja tu-
datosan támogathassa az ifjusági szervezet munkáját.195?
okt6berében értekezleten ismertették a Magyar Kommunista
Ifjusági Szövetség nevelési munkájának irányelveirol szó.
ló tervezetetf vaiamint az Országos Uttöro Tanácskozás
megállapitásait, és megvitatták azt, hogyan lehet a fen.
ti dokumentumokb~~ foglaltakat az intézet életében al-
kalmazni.
A felszabadulás után részt kért és részt vállalt az 1s- .
kolák oktat6- nevelomunkájának seg1tésében a Szülői Mun-
kaközösség is.
A Szülői Munkaközösség elso nyoma1 t a budai tanit6képző
irattári anyagában az 1946. szeptember 22-i szülői érte-
kezlet jegyzőköny.ében találhat juk meg. Az értekezlet,
mint a Szülők Szövetsége elhatározta, hogy nyomtatvány-
ban felkeresi a tanulók szüleit. és megajánlást gyüjt
az iskola felszerelésére. "A megajánlott összeget min-
den évben fizeti, mig az iskola rendbe nem jön."
1950.től az anyagi segités jkönyvtárgyarapitásra. pénz-
juttatás, rádi6. mikrofon és hangszórók ajándékozása. a
gyakorló iskola folyos6inak kifestése stbj mellett az is.
kola nevelomunkájába is mind jobban bekapcsolódtak a szü-
lők. A SzM-aktivák felkeresték otthonukban a hiányzó ta-
nulókat, igyekeztek meggyőzni a lemorzso16dni szándéko-
zó tanulók szüleit, részt vettek az intézetbe irányitott,
da be nem iratkozott tanu16k beiskolázásában, az iskolai
rendezvények szervezésében. a fegyelem biztositásában.
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A tanári testület és az SzM-aktivák a családlátogatásokat
é5 szülői értekezleteket használták fel a szülők elmara-
dottabb részének politikai nevelésére. pedagógiai kultu-
ráltságának emelésére, hogy ennek alapján eredményesebb
lenessen az iskola és a család együttmüködése.
Az.S~1-munka elemzése során évről-évre v'isszatérő meg-
állapitás intézetünkbeL is, hogy a középiskolások szü-
lei kevésbé tartják a kapcsolatot az iskolával, mint az
általánOS iskoláscké, ezért érthető a családlátogatások
jelentőségének ilyen mérvü hangsulyozása, és az a tény,
hogy az iskolai munka tervnek minden évben egyik pontja
a család és az iskola kapcsolata.

5. Az intézet helye és jelentősége a magyar tanit6-
képzésben és 'az általános iskola munkájában

A budai tanit6képző bagyományaihoz hiven a felszabaiu~
lás után is kivette részét a tanit6képzés és az alsofo-
ku oktatás országos jelentőségü munkálataib61.
Legelso ilyen jellegü tevékenysége az 1946/47. tanévben
kezd6dött el a gvakorlóiskolai tanit6i viszgabizotts~
életre hivásával, amelynek tagjai az intézet tanárai'és
gyakor16iskolai nevelői voltak. Ugyancsak az 1946/47.
tanévben indult meg ismét az ének-zene és rajz szakos
tanitóképzos tanár.jelöltek szakmai gyakorlatának veze-
tése is. Az 1950/51. tanévtől már a Testnevelési Főis-
kola, az ~352/<;3. év·ől kezdve pedig - amikor gyakor16
tanitókénzové lett az intézet - az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem bölcsészeti karának és a Földes Ferenc Kol-
Lé r+ um t.anárjelöltjeinek gyakorlati képzését is végez-
ték az iskola e f ei aua t •.a. mé.gb.l.ZuttLanáz aL, Ez a-t e-
redményezte, hogya különböző foiskolákka 1- és az ELTE
bölcsészet karával k~zvetlen munkatársi kapcsolatba ke-
rült a tanitóképző.
De seg í t s é get adott az iskola a Gy6gypedagógiai Tanárkép-
ző Fóiskolának is. amikor a gyakorléiskolában való hos-
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pitálásra fogadta a tanit6i képesítéssel nem rendelkezo
tanárjelöl teket.
Az ~vek során több alkalommal tartottak áz intézet ta-
nárai bemutató tanitásokat budapesti és vidéki képz5klvalamint a gyakorló gimnáziumok azonos szakosai számára
is. /Pl. magyar irodalomból, orosz nyelvből, ének-zené-
boI, a pedagógiai tárgyak oktatásáb61, gyakorlati kikép-
zésből./
A minisztérium által a tanit6képzők nevelői részére ren-
dezett nyári tcvábbképz5 tanfolyamok eléíadói között is
minden esetben ott szez-epe Lt.e k az intézet i.a ná'ra i ;

A tanitóképzosök gyakorlati kiképzésével kapcsolatos
javasla taik /a hosp í. -tálás témakJrének kib6vi tése, gy6gy-
pedagógiai iskolák meglátogatása. az 1954-ben készülo
gyakorlati kiképzési utmutatóval kapcsolatos birálat, a
Pedag6gus Szakszervezet Országos Központja felkérésére
készitett javaslat a gyakorlóév eredményessé tétele ér-
dekében/ii továbbá annak kikisérletezése, hogy mi legyen
a szaktanár szerepe a gyakorlati képzésben, mind a ta-
nit6képzés országos szintü javitását SZOlgálták.
A tanit6képzés javjtását szolgál6 minisztériumi munká-
latokba és szükkörü minisztériumi banáe skoaás ckca is be·-
vonták az iskola névelőit. Részt vettek a Nevelésügyi
F50sztály irányitása a"latt müköd5 különböző munkaközös-
ségekben, illet51eg a minisztériumban tartott munkaér-
tekezleteken.
Az 1952/53. tanévben a Közoktatásügyi Minisztérium a
tanit6képzők uj tantervének elkészitésére szervezett pe-
daiógiai munkaközösség vezetésére dr. Árpássy Gyulát,
az intézet igazgatóját, tagjaiul pedig dr.Szathmáry la-
jos tanulmányi vezetőt és Dr.Buzás László pedagógiai
tanárt kérte fel.
Az 1955/56. tanév második felében, amikor egy ujabb ta-
nit6képzos tanterv irányelveivel kapcsolatos eléterjesz-
tésről kellett az intézetnek véleményt nyilvánitania,
állálifoglalásából aközépfoku tau tóképzés további fenn-
tartásának helytElenitése csendül ki:
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"Az egész tervezet szellemével és tartalmával általában
egyetértünk, azonban meg kell állapitanunk, kiegyenlit-
hetetlen ellentét látszik a sokféle igény és a képzésre
fordított ido korlátozottsága között. Az az érzésünk,
hogya tervezet a tanitókápzést olyan zsákutcába viszi.
amely ellen a magyar tanitóság már több ~nt fél év-
száza~ óta szüntelenül küzdött. Véleményünk szerint ér-
telmiségi pályát tizennyolc-tizenkilenc évnél lezárni
csak nyomasztó kényszer esetén szabad.R /1955. május
3-í keltezésü felterjesztésbol./
A felsőfoku tanitóképzés előkészitő munkálataiban is
szerepet vJllalt az intézet. Az AH Tanitó- és 6vón6kép-
zős Osztálya mellett létesitett Tanácsadó Bizottságban
- amely a felsofoku tanitó- és óvóképzés céljának, fel-
adatainak, óratervének és programszerkesztésének munká-
lataiban, illetve azok megvitatásában segitette az Osz-
tály munkatársait - az intézetet dr. Árpássy Gyula kép-
visel te.

A Tanácsadó Bizottság müködésében a késobbi Budapesti
Felsofoku Tanitóképzo több tanára vett részt. akik a
m1oUlkálatokide.ién az Osztály lIlunkatársaivoltak /Bir6
Viktorné. Kaschinskyné Kary Erzsébe t. Rozsondai ZolUnt
Ungváry Gyula/. illetve más budapesti képzőben dolgoz-
tak /Piry J6zsef, Bertalan Ferenc és O.Nagy Gáborné/.
A XII. kerületi tanit6képző feladatának tekintette az
általános iskola fejlesztésével kapcsolatos országos
országos érvényü munka segitését is. A felsőbb .zervek
felkérésére m~nd a gyakorl6 iskola, mind a középiskola
nevelői a megjelent általános iskolai tankönyvek birá-
latával. majd az 1955/56. és 1956/57. ta~évben a felső-
tagozat kisérleti osztályaiban a késetilo uj tanterv ki-
próbálásával járultak hozzá az oktat6 munka javitásához.
A kípróbálás sGrán nemcsak azt figyelték meg, hogy nem
tartalmaz-e az anyag maximális követelményeket, hanem
azt is, hogy megfelelo módon sZQlgálja-e a bevezetendő
tanterv az erkölcsi, a politikai és az esztétikai neve-
lést.

,;au ViI sen segite tték a gyakor16 iskola neveliSi bemutatá.
tanítások tartásával a f5város kerUleti általános isko-
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láinak tanit6it is. Több kerület tanitói számára köny-
nyitették meg ezek a tapasztalatcserével egybekötött
bemutatók különösen a "problematikus" tantárgyak, a
számtan, a fogalmazás és a magyaráz6 olvasás tanitását.
A tanitásokat követő megbeszélésekbe bekapcso16dtak az
oktatási osztályok és a Pedag6gus Továbbképz6 Intézet
kikUldöttei is.
A nevelési kérdések iránti érdeklődés felkeltésének kü-
lönbözo formáiba· is bekapeso16dtak az iskola tanárai. A
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szervezésében sok
pedag6giai előadást tartottak. A rádi6 nevelési témáju
elso eloadássorozatának szervez6je és sokáig előad6ja
is az intézet tanára és egyik igazgat6helyettese, Names
János volt. .

A Pedagógiai Tudomán~os Intézettel is szoros kapcsolatot
tartott fenn az iskola. Több tanára Ipl. dr.Bihari Já.-
nGs, Bori István, Kapi-Králik Jenő/ munkatársként segi-
tette az intézet munkáját. Dr. TÓth Béla a MTA·Gyermek-
lélektani Intézet külső munkatársaként és az Országos
Könyvtárügyi Tanács egyik szakbizottsága tagjaként e-
melte a képző j6 hirnevét.
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1959-1969

"Mivel a tanitásnak minden jó vagy rossz előmenetele.
foganatja jobbadán a tanitók tehetőségét5l és tudomá-
nyos ismereteitól függene. az ebbéli tanitók és oktat6k
a királyi tudományos egyetemnél képeztessenek és ugy
tanitói hivatal~a alkalmasabbá tétetvén, az országban
levő népiskolákban széjjel küldessenek". Ebben a meg-
fogalmazásban juttatta el a tanitó munkájának jelent5-
ségét hangsulyoz6 válaszát Nyitra megya az 1825/27. évi
országgyülés oktatásügyi bizottságának javaslatára. A
tanitók~pzés felsőoktatási szintre emelése ez időtől
kezdve mint követelmény mind a XIX., mind a XX. század-
ban többször felmerült. Maga a tanit6ság igényelte a
leghatározottabban a magasabb foku, általános müvelt-
séget és az alaposabb szakmai felkészitést.
A kormányzat érdemben csak a felszabadulás után foglal-
kozott ezzel a kérdéssel. Ez érthető is, hiszen a dol-
gozók államának érdeke, hogya mindenkire kötelező ál-
talános iskola alsó tagozatában müködó pedag6gusoknak
az érettségiben kifejezett általános müveltségre alapo-
Z0tt, a kor szinvonalán álló széleskörü pedagógiai tu-
dást biztositson. Acél megva16sitásának utja nem volt
zökkenőmentes. Az egyetemre tervezett, lnajd a Pedagógi-
ai Főiskolán ténylegesen megindult fels5foku tanitókép-
zést rövidesen meg kellett szüntetni. /Bővebben lásd:
Rozsondai .Zoltán: Tani tóképzésünk a fe lszabadulás óta.
PTI. Anyagszolgáltatás a pedag6gia oktat6i számára,22.
sz, 1356.1

l355-ben került ismét előtérbe a fels5foku tanitóképzés
gondolata. A megindult reformmunkálatokat az ellenfor-
radalom csak rövid időre szakitotta félbe. Az előkészi-
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tésre létrehivott munkabizottság már 1956. december vé-
gén ujb61 összeült, és ettől kezdve mind jobban körvo-
nalaz6dott az érettségire épülő tanitó- és 6vónőképző
szervezeti és tartalmi felépítése.
A Nép~öztársaság Elnöki Tanácsának 1958. évi 26. számu
törvényerejü rendelete megszÜDtette a középfoku tanitó-
képzést, és elrendelte tizenegy felsőfoku Tanitóképző
Intézet felállitását. Ennek alapján kezdódött meg inté-
zetünkben is 1959. szeptember l-én a felsófoku tanitó-
képzés.

1. A felsőfoku tanitóképző intézet szervezeti
fejlőQése

A Müvelődésügyi Minisztérium 74251/1958. sz. átiratában
közölte a Fővárosi Tanács VB. Oktatási Osztályával,
hogy a Budapest~n létesitendő egyetlen felsőfoku tani-
tóképző intézet elhelyezése szempontjáb61 a XII •• Kiss
János alt. u. 40. sz. alatti épületet tartja legalkal-
masabbnak. egyuttal itt kivánja elhelyezni a többi
megszüno budapesti középfoku tanitóképző utols6éves
ntlvendékeit is. Ekkor még arról volt szó, hogy intéze-
tünkb~n felsofoku tanitó és 6v6nóképző létesül, később
azonban ezt a koncepci6t az illetéke sek elvetették.
Az átszervezés gyakorlati lebonyolitása érdekében a Mü-
velódésUgyi Minisztérium még 1958. augusztus l-én dr.
Árpássy Gyulát kinevezte a felsőfoku tanitóképző igaz-
gat6helyettesévé s egyben megbizta az intézet ideigle-
nes vezetésével. 1958. november közepétől Magyary Fe-
renc személyében gazdasági igazgatót is kapott az in-
tézet. 1959. április l-i hatállyal nevezte kia müve-
lődésUgyi miniszter dr. Békési Lajost az intézet igaz-
gatójává. Magyary Ferenctől a gazdasági igazgatói tisz-
tet 1960. január l-től Kattra István vette áto A gyakor-
lóiskola igazgatója Szabó Anna lett.
Az oktató-nevelő munkát 25 intézeti tanár és 16 gyakor-
16iskolai pedagógus kezdte meg. Ez a testület bonyoli-
totta le a nyár folyamán az első felvételi vizsgát.
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ameLynek eredményeként intézetünkben az 1959-60-as t.an-
évben száz hallgató kezdte meg tanulmányait. Ezen kivül
itt ~oly"'még az egyéb budapesti középfoku tanitóképzők-
ból át ve t t négy osztályba osztott növendékek ut oLsőéve s
képz é se is.

üj szervezeti formában kezdte meg munkáját tiz tanulócso-
porttal a gyakorlóiskola is. A tanitóképzés érdekeinek
me gfeLeLőe n csak alsó tagozata lett. Minden osztálya pár-
~uzamos; két osztálya pedig összevont II-Ill., ill. 11-
IV.! volt. '
A fe~sőfoku tanitóképző intézet elso ünnepélyes tanév-
nyi tóját 1959. szeptember 7-én tartottuk.
A felsőfoku képzés jellegének megfelelően már a tanév e-
le.iénmegalakultak az intézet szakcsoportjai. A müvelCi-
désügyi miniszter először csak a pedagógiai és az ének-
zenei szakcsoport élére nevezett ki szakcsoportvezetőket,
Piry Józsefet és dr. Kovács Ferencnét. 1960. nyarát6l a
nyelvi szakcsoport élére dr. Bihari János, a marxizmus-
le»inizmus szakcsoport élére dr. Szőnyei Tibor került.
Késobb 11962./szakcsoportvezetói megbízatást kapott dr.
Ungváry Gyula /természettudományi szakcsoport/ és dr.Bi-
r6 Viktorné. Piry J6zsef nyugdijazása után dr.Békési La-
jos igazgató vette át a pedagógiai szakcsoport vezetését
is 11965./.

A vezetői feladatok magasszinvonalu ellátásának segitése
érdekében alakult meg az Intézeti Tanács,ame1y az igaz-
gató vezetésével azóta is rendszeresen megvitatja az ok-
tató-nevelo munkával kapcsolatos elvi kérdéseket, beszá-
moltatja az egyes munkaterületek felelőseit, s ,mint ko1-
lektiv testület,tanácsaival támogatja az igazgat6 irá-
nyitó és e11enorzo munkáját.
Már az elso félévben kisérletképpen nyole hallgatóval
levelező tagozat is indult intézetünkben. Ennek tapasz-
talatai elapján az 196o-6l-es iskolaévben megkezdődött a
~"('!':'.i.;z-:?:-esLeveLező tanitóképzés, amelynek irányitásával
.; lr:~;'Z~ t Lgazgat ó ja Kaschinskyné dr. Kary Erzsében in-
','::0 ~i tanárt bizta aeg, A levelezo tagozat tevékenysége
:,'-::,i_'JPn sziint m~b. amikor- a tani tóiliány csökkenése 1e-
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-hetóvé tette. hogy ezt a képzési formát néhány vidéki
tanitóképzóbe koncentrálják.
Itt kell megjegyeznünk. hogy részben a levelezo tagozat
hallgatói gyakorlásának biztositására, részben nappali
hallgatóink számára lehetőségünk nyilt arra, hogy az
ELTE "Ságvári Endre" és "Apáczai Csere János" gyakor16-
iskolájában is folytassunk tanitási gyakorlatokat.Ezzel
a lehetőséggel addig éltünk, amig a levelezo tagozat
megszünése, illetőleg a nappa}i hallgat6k l~tszámának
1964-65-ben bekövetkezett csökkenése /évente felveheto
60 hallgat6ra/ a külso gyakor ló iskolák igénybevételét
feleslegessé nem tette.
Az 1964-65. tanévben ujabb tanfolyam indult. A Szegedi
Tanárképz6 Főiskola levelező tagozatának kihelyezett
tanfOlyamát a müve15désügyi miniszter utasitására inté-
zetünk szervezte meg. Ez a tevékenység két éven keresz-
tül tartott.
Ugyanebben az iskolaévben merült fel először a müszaki
tanit6képzés gondolata. Az ipari-tanu16intézetek és tech-
nikumok, illetőleg a szakközépiskolák mühelyoktat6i kö-
zött ugyanis sokan vannak olyanok, akik pedag6giai szak-
képesités nélkül végZik oktat6i munkájukat. A szükséges
pedagógiai müveltség biztositása érdekében utasitotta a
Müvelődésügyi Minisztérium intézetünket arra, hogy ké-
szitsük el egy müszaki-tanitói tagozat tantervét és
programját. A kész okmányt 1965. tavaszán terjesztettük
fel a főhatóSágnak.
A tagozat ebben a formában nem valósult meg, azonban
1967-68-tól kezdve megindult a Mühelyoktatók Pedagógiai
Tanfolyama. amely kétéves esti képzés keretében nyujtja
a főhat6ság által felvételre javasolt mühelyoktat6knak
a szükséges pedagógiai és m6dszertani ismereteke t. A mü-
szaki képzés megszervezésének biztositása érdekében he-
lyezte intézetünkbe a Müvelódésügyi Minisztérium 1967-
ben Nábrádi Istvánt igazgatóhelyettesi és Raits Annamá-
riát szakcsoportvezetói minőségben.

Utóbb dr. Árpássy Gyula 1968. december 31-án történt
nyugdijazása után Nábrádi István álta1árlos hatáskörrel
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átvette az Igazgatóhelyettesi teendőket.
Az intézet fejlődésének uj szakasza indult meg az 1968-
69-es tanévvel. A fővárosi 6v6nőhiány leküzdésének elo-
segi tése érdekében a Kecskeméti Óvónoképzo Intézet ki-
helyezett tagozataként megkezdte munkáj4t egy elsoéves
óvónői csoport is. Egyuttal szükségessé vált a tantes-
tület óvónoképzős szakemberekkel történo kiegészitése
is. Minthogy gyakorló óvoda létesitésére az intézet é-
pületében nincs hely, a Fovárosi Tanács Oktatási Osztá-
lya a II. ker. Fillér utcai óv6dáját jelölte ki hospi-
tálás és gyakorlatl foglalkozás céljára.
Az 1960/61. tanév második felétől kezdve a milvelődés-
ügyi miniszter engedélye alapján intézetünkben végzik
szakmai gyakorlatuk egy részét az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem pedagógia szakos tanárjelöltjei.

2. Az akta t6 munka

a/ Tanterv és program
Az érettségire épUlo 3 -éves tani tóképzés oktató munkájá- •
nak tartalmi feladatait az 1959-ben érvénybe lépa óra-
terv és program szabta meg. A tantárgyak nagy száma és
sokfélesége az alsó tagozatos tani tóval szemben támasz-
tott szerteágazó követelményeket tükrözi. Ezzel magya-
rázható, hogy bár az egyes félévek óraszáma viszonylag
magas. egy-egy tantárgy óraszámkeretei megnehezitették
az anyag elmélyült feldolgozását. A tanitóképzők ta-
pasztalatai és a képzéssel szemben támasztott követel-
mények hamarosan uj tanterv bevezetését tették szüksé-
gessé. Az 1964/65. tanévtOl kezdve uj tanterv és prog-
ramok alapján folyik az oktató munka. Ez a tanterv csök-
kentette a három utolsó félév óraszámait s egyben a tan-
tárgyak számát is. Ezzel a hallgatók idejének szétforgá-
csoltságát kivánta felszámolni. s az önálló, elmélyül-
tebb tanulmányi munkára óhajtott számukra lehetőséget
biztositani. A szemináriumi munka bevezetése e15készi-
tőül szolgál arra is, hogy a jövendó tanitók önállóan
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is képesek legyenek a tudományok ujabb eredményeinek
megismerésére a forrásmunkák alapján, sot a tudományos
kutatás iránt"i igényt is felébressze bennük. /Bővebben
lásd: Biz6 Gyula: Az általános iskolai neveloképzés.
Nevelésügyünk husz éve 1945-1964. Szerk.: Simon Gyula.
Tankönyvkiadó. Budapest, 1965./
A nevelőképzés elott álló feladatok azonban ma már ezt
a tantervet is meghaladták. Ezért ujabb program kidol-
gozása vált szükségessé. Az oktatás javitása érdekében
folyó jelenlegi tantervi munkálatoknak egyik vonása az.
hogy a kidolgozásra kerülő ujabb programok szemléleté-
ben jobban érvényesülnek a 3-14 éves koru gyermekek ne-
velésére való felkészités közös /alsó és felső tagozati/
előfeltételei, igy a jöve~dO tanitó a maga feladatait
nagyGbb összefüggésben láthatja meg. "
b/ Az okte.tás tartalmával és módszerei vel kapcsola tos

kérdések.
A Tan~tók6pzo Intézet feladatát az 1959/60. oktatási év
elso értekezletén dr. Békési Lajos ismertette a neve16-
testület előtt. A társadalom az uj tipusu képzéstől 0-
lyan müvelt, hivatásukat értő és szerető. kommunista vi-
lágnézetü és erkölcsü tanitókat vár. akik az általános
iskola I-IV. osztályában folyó oktató-nevelő munkát nem
az alsó tagozat elszigetelt szemlélete alapján,hanem az
összefü"ggő nyolc osztályos általános iskola feladatának
megvalósitása érdekében végzik.
E feladat megoldásának egyik eszközéül az igazgat6 a
magas szinvonalu szakmai oktatást és gyakorlati képzést
jelölte meg.
A képzés egysége érdekében az igazgató a tanárok köte-
lességévé tette pedagógiai és szakmai müveltségük állan-
dó növelését. az általános iskolai Tanterv és UtaSítás,
valamint a Rendtartás megismerését, a gyakorlóiskola
nevelőinek pedig a hallgatók számára előirt elméleti
anyag elsajátitását. Felhivta az intézet oktatóit a
tudományos munka végzésére is.

Abból a célból, hogy intézetünk állandó kapcsolatban
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legyen az áltaLáno s iskolákban folyó gyakorlattal, te.cv-
be vette az intézet, hogy mindazokkal a hivatalokkal és
t udományo s intézményekkel szorosan együttmüködik, ame-
lyek irányi tói és ellenőrz6i e munkának.
Az első értekezleten körvonalazott feladatok megva16si-
t~sa érdekében az intézeti tanárok nemcsak saját tár-
gyuk anyagát tanu::'mányozták,hanem a többi tantárgyban
feiőlelt ismeretekét is. A gyakor16iskola testülete e-
lőszer a lélektan és a logika, a következo tanévekben
a didaktika és a neveléselmélet anyagát beszélte meg a
pedagógiai szakcsoport tagjainak vezetésével.
Uj feladatot jelentett az intézet tanárainak a fel55fo-
ku oktatásban használt előadási, szeminárium- és gya-
korlatvezetési formák elsajátitása, illetve azoblak a
"ar.almi gazdagitása. A szakirodalom tanulmányozása, sa-
jáT.munkájuk elemzésE, az önmagukkal szemben támasztott
igények növelése, az egymás előadásain, gyakorlatain va-
ló hospitálás fokozatosan emelte az oktatás szinvonalát
és hatásfokát. Lehetőség nyilt arra is, hogy tanáraink
más tanitóképz5k és egyes főiskolák azonos szakos taná-
rainak munká~át tanulmányozzák tapasztalatcsere-látoga-
tás formájában.
Az oktat6 munkával kapcsolatos tapasztalatok gyüjtésé-
nek alkalmai voltak azok a külföldi tanulmányutak is,
amelyekre évente több tanárunkat is kiküldte felettes
hat ó ságunk ,

A tervszerli oktat6munka alapja az igazgat6ság által
összeállitott évi munkaterv, amely meghatározza az ok-
tatás és nevelés aktuális feladatait. Az előző tanév
eredményeinek elemzo ismertetése - amelyet a testület
minden tagja jóval a kérdéssel foglalkozó értekezlet
előtt irásban megkap és tanulmányoz - lehetővé teszi,
hogya teendőket minden tanár ne csak saját tantárgya
szemszögéből mérlegelje, hanem az egész intézet okta-
tási koncepci6jában fogadja el.
Az intézet vezetőségének elvi irányitása mellett az ok-
tató munka felelősei a felsőfoku tanii6képzőben a szak-
csoportok lettek. A szakcsoportvezető gondoskodik arr6l,
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hogya csoportjába "tartozó tanárok tantárgyuk oktatása
során magas 5zinvonalu munkát végezzenek, oktat6-nevelő
tevékenységükkel, magatartásukkal az intézet világnézeti
és pedag6giai egységét képviseljék. A szakcsoportok mun-
katervei, az egyes tantárgyak tanitásához készitett
részletes tematikák, az oktatómunka rendszeres ellenőr-
zése fokozták az oktatás tervszerüségét, céltudatosságát.
A szakcsoportok lettek a szakmai továbbképzés mühelyei
is. Ennek érdekében minden szakcsoport többéves munka-
tervet készitett. A megadott irodalom tanulmányozása, a
szakcsoport valamelyik tagjának, vagy más fóisKolár6l,
egyetemről meghivott szakembernek az előadása és az azt
követő vita igen termékenynek bizonyult.
A későbbi években az egyes szakcsoportok továbbképzési
tervét a Szakszervezeti Bizottság ismertette minden szak-
csoporttal és a gyakorlóiskolával. Igy lehetővé vált,
hogy az érdeklődők részt vehessenek a nem számukra szer-
vezett előadásokon és megbeszéléseken is.
Segiti az oktatás tervszerübbé tételét és minőségének
javitását az is, hogy az Intézeti Tanács rendszeresen
beszámoltat munkájáról évenként két szakcsoportot. Az
elemzés és birálat hozzájárul egyrészt a szakcsoporti
munka az í.nvonaLának emeléséhez, másrészt az intézet vi-
lágnézeti és pedagógiai egységének er5si téséhez.
Az oktatás területén is nélkülözhetetlen pedagógiai egy-
ség megteremtése éveken át foglalkoztatta a tanári testü-
letet. Ezzel kapcsolatosan merült fel.az egységes peda-
gógiai terminol6gia használatának szükségessége is. A
peda~6giai szakcsoport 1961!62-ben készitette el az el-
55 terminol6gia-jegyzéket, amely azonban némiképpen el-
avult, ezért alapos belso megvitatás után az 1967/68-as
tanévben ujabb összállitás készült.
A szaktanárok együttmüködése nemcsak az 6ratervi egymás-
raépitettség szempontjáb6l, hanem nagyon gyakran egy-
egy téma megtárgyalásakor is szükséges. Ez feltételezi
az intézeti tanárok munkatársi együttmüködését és kizár-
ja a szakcsp90rti elszlgeteltséget. A pedag6giai egység
érdekében szükséges pl. a logika és didaktika, a neve-
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léslélektan és a neveléseimélet, a didaktika és a méd-
szertanok oktatóinak szervezett együttmüködésé. Ezért
az intézet vezetősége is szorgalmazta, hogya tanárok
törekedjenek egymás munkájának megismerésére,
A pedagógiai egység megter.emtése igen fontos volt a
hailgatók foglalkoztatása, terhelése és önálló munkájá-
nak megszervezése szempontjából is. Ki kellett alakíta-
ni a szaktárgyak között a megfelelő arányokat a kötele-
ZD irodalom, az önálló feladatok terén. Az intézet ve-
zetősége többször foglalkozott ezzel a kérdéssel. Meg-
vizsgálta a kötelező irodalom jegyzékét, a feldolgozan-
dó anyag mennyiségét és szükségességét. A vizsgálatok
alapján sikerült kiküszöbölnünk az aránytalanságokat,és
eredményesen küzdöttünk a hallgatók tulterhelése ellen.
A tanárok továbbképzése is segitette a pedagógiai egy-
ség megerősödését. A gyakorlati tanitások egységes ve-
zetésének biztositása érdekében bemutat6 tanitásokat
szerveztünk. Ezeknek két formája alakult ki intézetünk-
ben.
Az egyik forma az, amikor a gyakorlatot vezető tanárok
hospitálnak egyik társuk előkészitő óráján, az ennek a-
lapján tartott tanitáson és az ezt követő megbeszélési
órán. A három órát követő vita nem munkasablonok kiala-
kitását, hanem a gyakorlat elvi alapjának egységesité-
sét és az eljárás javitását célozza.

A másik formának az a célja, hogy az intézet minden ok-
tatója állandó kapcsolatban legyen az alsó tagozatban
folyó munkával, megismerje az uj oktatási formákat Ipl.
csoportfoglalkozás, feladatlapok. audio-vizuális eszkö-
zök alkalmazásai. A félévenként legalább két alkalommal
tartott bemutató tanitásokra és az azokat követő megbe-
szélésekre az utóbbi időben az OPI als6tagozati cso-
portjának munkatársait és az Arany János intézet taní-
tóit is meghi vja igazgató ságunk , Igy szélesebb körü ta-
pasztalatátadásra is lehetőség nyilik. Tcvább kivánjuk
fejleszteni ez irányu kapcsolatainkat ~ Fővárosi Szak-
felügyeleti és Továbbképzési Csoporttal is.

IJint más felsőoktatási intézményekben, a tanitóképzőben
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is problémát jelentett, s még máig sem megoldott a ~
gat6kat folyamatos tanulásra késztető eljárások kidolgo-
zása. A szemináriumi munka alapos előkészitésével ha.ll-
gat6i kiseloadások, kisér letek és ellenorző dolgozatok
bevezetésével igyekezett az intézet egy elmélyültebb ta-
nulást biztositani.
Szinte a megalakulás pillanatát6l kezdve egyik főfelada-
tunknak tekintettük hallgat6ink önáll6 munkára való ne-
velését. Ez már a tanan'yag feldolgozásában is megnyil-
vánul. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy hallga-
t6ink bekapcsol6djanak egy-egy probléma megvitatásába.
Tudatosan. törekszünk arra, hogy ahol az anyag erre le-
hetőséget ad, a tanári előadást a megbeszélés váltsa fel.
Ez a magatartás növeli·ahallgat6k önbizalmát, közvet-
lenebbé teszi a tanárok és a tanitványok kapcsolatát.
Tervszerüen gondoskodunk arr6l, hogy a hallgat6k minél
több önáll6 munkát igénylő feladatot kapjanak. Ma már
általánosnak mondhat6 a kiselőadások tartása, különféle
gyüjtőmunkák. megfigyelések végzése, tanulmányi kirándu-
lások szervezése. Gyakran végeztetünk a gyakor16iskolá-
ban felméréseket és megkivánjuk ezek elemzését, értéke-
lését. Ha11gat6ink folya~tosan készitenek 6ravázlatokat,
elemzéseket. Arra is van példa, hogy egy-egy feladat el-
végzésére munkacsoport alakul és a megadott témát a cso-
port saját terve szerint dolgozza fel és ismerteti.Hall-
gat6ink szive sen végZik az ilyen feladatokat.
Az intézet vezetősége állandóan figyelemmel kiséri a
hallgat6k önállóságának fejlódését. Az Intézeti Tanács
és a tanári testület több alkalommal foglalkozott az
önállóságra való nevelés lehetőségeivel és m6dszereivel.
Az egyes szakcsoportok kidolgozták, hogy saját munka te-
rületükön hol és milyen módszerrel lehet a legeredmé-
nyesebben végezni ezt a munkát. Az egyes szakcsoportok
számot is adtak eredményeikről. Elsőnek a Pedagógiai
Szakcsoportot számoltatta be az Intézeti Tanács az 1964/
1965. tanévben.
Felsőoktatási feladatként jelentkezett a kollokviumok
és államvizsgák színvonalas vezetésének a megoldása is.
Az intézet igazgat6ja, igazgatóhelyettese, valamint a
szakcsoportvezet5k az elvi irányitás mellett tapaszta-
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lataik alapján elemezték az egyes tanárok vizsgáztatási
módszereit és a jó kezdeményezésekről tájékoztatták a
tanári testüle~ tagjait.
A záró dolgozatok témáit minden tanév II. félévére ösz-
szeálli ttatja az intézet vezetősége és a IV. féléves
hallgatók a félév elején választanak e témákb61. A kon-
zultáló tanárnak már ekkor meg kell adnia a munka meg-
inditásával kapcsolatos utasitásokat és meghatározott
id5~özönként tájékozódni kell az előrehaladásr61. A kon-
zultáló ~anár utmutatásai mellett a hallgat6k további
segitséget is kapnak: az anyanyelvi szakcsoport külön
foglalkozik - a zár6 dolgozat megirására és a későbbi
tudományos munkára való felkészités érdekében - a na-
gyobb igényü írásmüvek elkészitésének m6dszerével /a-
nyaggj-üjtés, cédulázás, jegyzetelés, szerkesztés, ki-
dOlgozás/o
Az uj, korszerü oktatási módszerek tanulmányozására nagy
gondot fordit intézetünk. Ennek érdekében látogatta meg
a pedag6giai szakcsoport a szegedi egyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Intézetét /1965./, s az ottani :tapasztala-
tokkal gazdagodva fokozottabb mértékben indult meg a
programozott oktatás kikisérletezése mind általános is-
kolánkban, mind a tanit6képző egyes tantárgyainak kere-
tében. Az audio-vizuális eszközök használatába a termé-
szettudományi szakcsoport tagjai vezették be oktat6inkat.
A hallgatók tanitási gyakorlataiban is mindinkább szere-
pet kapnak ezek az eszközök. A szükséges tárgyi felté-
telek biztosítására különösen az utóbb í években történ-
tek lépések.
Van csoportfoglalkozásra berendezett, továbbá vetítésre
alkalmas elóadótermünk, többféle modern audio-vizuális
eszközünk. Min~ nagyobb szerepet tölt be az oktatás fo-
lyamatib~n a matematikai és a pedagógiai kabinet is. E
ksbine t ek felszerelésének nagy részét tanáraink készi-
tSetek, tervezóék meg, illetve gyűjtötték össze. A ta-
:1:'>.Y0,. gonec í. f ora í t.anak arra, hogya gyakorlat mellett
;3 ~:~ !·s:.:.-?:-·~ c,~::::,ás: mó daz e r e k e Lmé Le t í kérdéseivel is
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Az als6tagoza ti oktatás m6djának me gjavitása érdekében
kisérletek is folynak intézetünkben. Ezen a téren kü-
l~nösen a matematikát és az anyanyelvét tanitó tanárok
járnak élen. Eredményeiket egyrészt tudományos ülés sza-
kokon, más~észt szakfoly6iratokban publikálják. Figye-
lemmel kisérjük más tanitóképz5k hasonló tevékenységét
is Ipl. a jászberényieknek az olvasás tani tásával kap-
csolatos munkájátl és eredményeiket fel is használjuk.
Felsőfokuvá vált intézetünk kezdettől fogva arra töreke-
dett, hogy hallpt6ink gyakorlati munkájá't a sokoldalu
a~méleti megalapozottság, a tudetosság jellemezze. A
szaktárgyaknak és a m6dszertanQknak, illetve a pedagógi-
ának az az elkülönülése, amely a középfoku képzésben
egy időben annyi gondot okozott, a felsőfoku képzésben
csökkent. Iatézetünkben elvi követelmény, hogy a m6dszer-
tant oktat6 tanárok ésa tanitási csoportokat vezető, a
pedag6giai szakcsoportba tartoz6 tanárok egymással állan-
d6 munkatársi kapcsolatban legyenek. Ugyanily-en elvi kö-
vetelmény az is, hogy a gyakorlati kiképzésben részt ve-
vi intézeti'tanárok szorosan müködjenek együtt a gyakor-
16iskola vezetőjével 6s nevelői vel is. Ennek az együtt-
müködésnek a kialakitása fokr6l~fokra egyre jobban meg-
val6sul. Nagymértékben hozzájárul ehhez a m6dszertanta-
nárok rendszeres szakfelügyeleti munkája is.
A $Yakorlatl kiképzés a minisztérium által j6váhagyott
Utmutató alapján történik. Az elso központi Utmutató
- amelyet intézetünk tanárai, Piry J6zsef és Bertalan
Ferenc állitottak össze - a gyakorlati kép~és egyes fel-
adataival kapcsolatos teendőket körvonalazta ugyan, de
ezek egységes megval6sitását az intézeten belül kellett
kidolgozni. A gyakorlati kiképzés intézeti tervét ele-
inte az egész tanévre elore elkészítettük. mert ekkor
még a bemutat6 tanitások is a gyakorlati kiképzés ter-
vébe épültek be. Mi6ta ezt a feladatot a m6dszertanok
vették át és több bemutat6 6ra vált lehetségessé, csak
féléves kiképzési terveket készitünk. Igy könnyebb a
gyakGrl6iskola számára a bemutat6k és tanitási gyakor-
latok beosztása, másrészt a hallgat6i csoportok képzési
lehetőségeit az adott'id5kereten belüloptimálisabban
haazná Lhatja ki.
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A gyakorlati kiképzéssei kapcsolatos egyéni hospitálások
szempontjait a kezdeti időszakban egy-egy évre állitot-
tuk össze, de a tapasztalat arra vezetett, hogy ezen a
munkaterületen hároméves tervezés szükséges.
A gyakorlati tanitások elemzésére a hallgatók segitése
érdekében óraelemzési szempontokat állítottunk össze. A
szempontsorozat céljai hogy tudatositsa a megfigyelőkben,
milyen sok összetevője van a jó tanitásnak, támogassa
őket mind a speciális, mind a komplex 6raelemzésben, me~
óvja őket a-sablonoktól. Az elso sorozatot íntézetünk
tanárai többször javitották s a munka fejlődése az 1968/
1969-es tanévben ujabb átdolgozást tett szükségessé.
A hallgatók tanításí előkészületének tervszerübbé téte-
lére tananyagkíjelölő lapot vezetett be az intézet. Min-
den tanitási gyakorlati csoport irásban kapja azokat az
alapvető utasitásokat, ame~yeknek ismeretében a kitüzött
tanitási tétel. vázlatát egyénenként önállóan elkészi the-
tik. A kijelölő lapok bevezetése a gyakorlatot vezető
ped.ag6gusokat is folyamatos, tervszerü munkára készteti
és segiti ezen a területen is a pedag6giai egységet.
A hallgat6k egyenletes és_tervszerü foglalkoztatástt se-
iiti elő a minden hallgat6nak kiadott Tani tási gyakorla-
tokat ellenőrző füzet c. nyomtatvány. -1 könyvecskébe
mindegyi~ük bevezeti a csoportos és egyéni hospitálása-
it, a maga tan1tásait és birálatait, ezek osztályzata-
it. Itt kiküszöbölhető, hogy a rövid kiképzési idő so-
rán egy-egy tantárgyból a hallgat6 iöbbször tanitson más
tárgyak rovására.
Sajátos feladata a felsőfoku tanitóképzésnek a gyakorló
félév munkájának megszervezése, segitése, ellenőrzése.
Intiietünknek az illetékes oktatási osztályok a főváros
terUletén, továbbá Pest és Fejér megyében jelöltek ki
külső gyakorló iskolákat, illetve olyan.tanitókat, aki-
ket hallgatóink szakmai fejlodésének irányitására a leg-
alkalmasabbnak itéltek.
Az intézet vezetősége már az 1960/61. ~vben kidolgozta
azokat a szempo-ntokat, amelynek alapján az anyaiskola a
leendő vezető tanit6kkal összhangban mUködhetnek.
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Az 1961/62. tanévtől kezdve a hallgatók segitésére és
fej15désük ellenőrzésére kialakitott gyakorlat szerint
mind a hallgatók. mind az őket fogadó iskolák irásban meg-
kapják a teendőket. Ezenkivül meghatározott idokPzonként
a pedagógiai szakcsoport tagjai látogatják a jelöltek ó-
ráit, aZ.iskolák igazgatóival és tanitóival közösen elem-
zik a tapasztaltakat. Módszertant oktató tanáraink és
gyakorlóiskolánk nevelői is bekapcsolódnak ebbe a munkába.
A gyakor16 félév végén a tanitási gyakorlat csoportveze-
tő tanára értékeli hallgatóinak a kinti munka során ké-
sz~tett irásos feladatait /hospitálási nap16ját, eloké-
sziileti vázlatait. egy kiválasztott gyermekről készitett
pszicho16giai megfigyeléseit, a nevelési szituációkr6l
szóló elemzo feljegyzéseit/o
A tanárok észrevételei és a külső iskoláktói kapott jel-
lemzések felhasználásával készült elemző munka alapj~
állapitja meg az intézet vazetősége. hogy melyek azok a
feladatok. amelyeket hallgatóink jobb kiképzése érdekében
az eddigieknél körültekintőbben. alaposabban kell megol-
dani az intézetben eltöltött 'tanul~ányi idő alatt. A ta-
pasztalatokat és teendőket nemcsak szakcsoportokon belül.
hanem tanári értekezleten is·megbeszéljük. tehát ezek az
egész testület ügyévé válnak.
A hallgatók szeminári~i felkészüléséhez és szakdolgoza-
tuk megirásához nagy'segitséget jelent 18 ezer kötetes
könyvtárunk. Az 1959. évi állagot - amely kb 8 ezer köte-
tet tett ki - a felsőfoku képzés érdekeinek megfelelően
gyarapitottuk. Könyvtárosunk az I. éves csoportokat 'már
a beiratkozás napján megismerteti a könyvtár gyüjtőköfe-
vel. a könyvtárhasználat szabályaival és a könyvtár szol-
gáltatásaival. A II. éves csoportokat a bibiliografiák
és kézikönyvek használatáról tájékoztatja,s előadást tart
ezeknek az ismereteknek a zár6dolgozat elkészitése során
történő alkalmazásáról. Három könyvtárlóban rendszeresen
kiállitásokat rendez azokb6l a ~üvekből, amelyek egy-egy
soron lévő oktatási és nevelési kérdéshez. vagy aktuális
eseményhez. évfordulóhoz kapcso16dnak.

A gyakorlati tanitásokra készü15 hallgatók számára 1965-
ben készitette el a könyvtár az első olyan jegyzéket, a-
mely az als6 tagozatos ismeretanyag szemléltetésére al-
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kalmas. s az intézeti könyvtár birtokában levő könyTek-
ben található képeket tartalmazza témák szerinti csopor-
tositásban.
Az intézet oktat6 munkájának eredményességét egyrészt
gyakor16 féléveseink tevékenységén. másrészt végzett
hallgat6ink működésén mérhetjük le.
A gyakorló félévesek helytállása - tapasztalataink és a
beküldött jellemzések szerint - évről évre javul. Vég-
zett hallgatóink munkájának figyelemmel kisérését az in-
tézet pártszervezete vállalta. Kapcsolatot tart fenn az
oktatási osztályokkal s a tanulmányi felügyelet tapasz-
talatait ismerteti nevelŐtestületünkkel.
Tanáraink a pártszervezet felkérésére már több alkalom-
mal keresték fel több éve dolgoz6 volt tanitványainkat.
tájékozódtak munkájukról. 'problémáikról és eredményeik-
ről. hogy ezek alapján az intézet oktató tev~kenységét
tovább javithassuk. Az igazgatók é5 szakfelügyelők vég-
zett hallgat6ink munkájával. - kevés kivétellel - elége-
dettek. dicsérik tudatosságukat. fejlódőképességüket.
segitókészségüket. hivatásszeretetüket.
Volt hallgat6ink az oktatással és neveléssel kapcsolatos
gondjaikkal személyesen és irásban is gyakran felkeresik
t.anárainka t.

Találtunk már alkalmat arra is. hogy falun dolgozó fia-
taljaink számoljanak be hallgató~nknak kinti munkájukról.
s felhivják a figyelmüket a tanulmányi idő alapos kihasz-
nálására. Tapasztalataik közlése a tanárokat is segitet-
te annak tudatositásában. hogy mely területeken kell
munkájukat javitaniuk.

3. Az intézet nevelómunkája

A felsőfoku tanitóképzés megindulásának elsó percétől
kezdve következetesen törekedtünk az oktatás é6 a neVe-
lés szerves egyséeének megva Lő s í t.áséz-a., arra. hogy a
szocialista értelmiségi szakember formálásának feladata



- 125 -
az intézet ~ind8n dolgoz6jának tevékenységét tudatosan
áthassa. E munka ere~ényességét két tényező eleve meg-
könnyitettel egyrészt a viszonylag alacsony hallgat6i
létszám, a kiscsoportos foglalkozások továbbélé5 -rend-
szere, ~srészt a tanit6képzés pozitiv hagyományai, me-
lyek a nevel5~unkát ~indenkor az intézeti tevékenység
kiemelked5 elemévé tették.
Termépztesen ~isztában voltunk azzal~ hogy ~ felsofoku
tanit6képzésben a nevelomunka legfontosabb tényezője az
oktatás-képzés folyamata. Az oktat6 elsosorban magas-
szinvonalu eloadásaival. szemi~áriumaival._a különbözo
tipusu egyéb foglalkozások mintaszerü megszervezésével
formálhatja hallgatói gondolkodását, ezekkel fejleszthe-
ti ki bennük azokat a tulajdonságokat, amelyeket a tár-
sadalom joggal vár el azokt6l, akik gyermekeit nevelik.
A szükebb értelemben vett szakmai oktatásban - a világ-
nézeti, politikai tartalom mellett - az oktatók magatar-
tásukkal, szemléletükkel, példamutatásukkal messzemeno
hatást gyakorolnak a hallgat6k erkölcsi felfogására,
munka- és hivatáss~retetére és ami a legfontosabb: tár-
sadalmunkhoz va16 viszonyára.
Éppen ezért az intézet igazgat6ja már az alakul6 tantes-
tületi ülésen felhivta az oktat6k figyelmét a tanitási
6rán folytatott nevelómunka alapvetojelentóségére, arra,
hogy minden oktat6nak messzemen~en ki kell aknázni a a
tantárgy anyaga által adott nevelési lehetőségeket. A
tantestület az6ta is sokat tett e célok megva16sitása
érdekében.
A nevelés jelentőségének tudatában nagy gvndot forditot-
tunk a .főiskolai jellegű tanit6képzés sajátosságait fi-
gyelembevevó, a tanitási órán kivül foly6 nevelés szer-
vezeti kereteinek é9 m6dszereinek kialakitására. Már az
elso évben létreh~ztuk a 20-25 főből áll6 hallgatói cso-
port~kat, élükön egy-egy csopor tve aet.ö tanárral. Ezek
az intézeti csoportok - a velük párhuzamosan szervezett
KISZ alapszervekkel együtt - képezték és képezik inté-
zetünkben az elsodleges nevelési közösségeket. A C50-
portGkban foly6 közösségi nevelés központjában - a ta-
nulmányi rend és fegyelem biztositása mellett - a kom-
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munista erkölcsi tulajdonságok, a kommunista pedag6gus
személyiségjegyeinek, hivatástudatának kialakitása, a
szocialista tanitóval szemben támasztott társadalmi kö-
vetelmények tudatositása ál~t és áll ma is.
A fenti tartalma nevelőmunka irányitása céljából dr.
Magyarfalvi Lajos vezetésével már az 1960-61. tanévben
megalakitottuk a csoportvezeto tanárok munkaközösségét,
amely azóta is a csoportokban foly6 neve15munkát koordi·
náló, segitő, a nevelés elvi és gyakorlati kérdéseit
megvitat6, a jé tapasztalatokat általánositó szervként
müködik.
Az elmult években kidolgoztuk a csoportokban folyó ne-
velés követelménvrendszerét. rögzitettük, hogy milyen
követelményeket támasztunk hallgatóinkkal szemben az in-
tézeti rend és fegyelem, a rendszeres tanulás, a politi-
kai és társadalmi aktivitás, a közösségi élet, a kommunis-
ta erkölcs·gyakorlati készségeinek kialakítása, a kultu-
rált életmód és a hivatástuda.t kibontakoztatása érdeké-
ben.
A csoportvezet5i munka kiegészitéseként az 1962/63-&s
tanévben egy három évre sz616 előadássorozat tervét dol-
goztuk ki. Az előadások azt a célt SZOlgálták, hogya
hallgatókat tervszerüen ismertessük meg a tanit6i hiva-
tással szemben támasztott ~ársadalmi követelményekkel,
a kommunista tanitó személyiségjegyeivel, stb. Az elo-
adásoknak csk egy része bizonyult szüks~gesnek, más ré-
SZük az uj tanterv bevezetése következtében feleslegessé
vált, néhány téma feldolgozása pedig kötetlenebb formá-
ban bizonyult célszerünek.
A hallgat6i csoport mellett fontos szerepet tölt be 8.
nevelőmunkában 8 kollégium is, bár a budapesti intézet-
ben a vidéki hallgat6k viszonylag alacson létszáma miatt
nincs olyan központi szerepe, mint a többi tanitóképzok-
ben. A nevelomunkáért itt Ungárné Komoly Judit a felelos
tanár .

A kol14giumban az elsodleges közössége~ már kialakultak.
A szobák lakói tartós elvtársi-baráti közösségekbe szer-
vez őd tek , Ez neu csak az t jelenti, hoby együtt tanulnak.
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segitik egymást, hanem azt is, hogy egyre inkább bele-
szólnak egymás idó- és munkabeosztásába is.
A kollégium vezetősége a szobafelelosökön keresztül - ha
nem is mindig kielégitő mértékben - irányitani is tudja
ezeknek a szobaközösségeknek az alakulását.
Ha a kollégiumban másodlagos közösségen az egész kollé-
gium kollektiváját értjük, akkor meg kell állapitanunk,
hogy ez a közösség még nem alakult ki. Mire a hallgatók
megismerik egymást, ugyszólván már el is hagyják a kol-
légiumot. Sokat foglalkoztunk azzal il kérdéssel, hogy
miképpen kellene itt e15bbre jutnunk, de nem sok ered-
ménnyel. Jelenleg legfőbb célunk néhány kollégiumi ha-
gyomány és közös távlat kialakitásával elérni azt, hogy
a közösség a rendelkezésre álló rövid idő alatt Ls leg-
alább valamennyire összekovácsolódjon. Ilyenek: a fél-
évi értékelő szobagyülések, a kérdezz-felelek vitaestek,
a harmadévesek bucsuztatása, alILegkedvesebb verseimn
klubest, a budapesti séták, stb.
A hallgatók tanitási órán kivüli nevelésének jelentős
tényezője a Kulturális Bizottság, amely az 1960-6l-es
évben alakult. A bizottság első elnöke Dr.Bihari János
volt, akitől ezt a funkciót 1964-ben Kaschinskyné dr.

'Kary Erzsébet, 1969-ben pedig Dr.Kovács Ferencné vette
áto A bizottság által ápolt munkaterületek /intézeti
ünnepélyek, énekkar, szavalóverseny, opera, szinházr
film- és hangversenylátogatás. az országos szakmai ko~-
ferencián való részvétel, a Ill. évesek kollektiv falu-
si kirándulása, szellemi vetélkedo, stb./ mind tartal-
muk. mind szervezésük és megvalósitásuk szempontjából
jelentős szerepet töltenek be hallgatóink sokoldalu ne-
velésében.
Hallgatóink erkölcsi-politikai és szakmai nevelése szem-
pontjából jelentős szerepet játszanak intézetünkben a
diákkörök. Diákköröket eloször az 1963-64. oktatási év-
ben szerveztünk és azt tapasztaltuk, hogy ezeken keresz-
tül sikerült a hallgatók egy részében felkelteni az ér-
deklodést egy-egy tantárgy vagy témakör iránt. A diák-
körök azóta egyre jobban kibontakoztak. javult szerve-
zettségük é5 igen sok továbbfejlesztésre is alkalmas
kezdeményezés jellemző munkájukra.~
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A diákkörök munkája szervesen kapcsolódik az 1962. 6ta
rendszeresen megtartott országos Szakköri Konferenciák-
hoz. Hallgat.Sink az évente megrendezendő versenyeken pá-
lyatételek kidolgozásával eredményesen szerepeltek. Ta-
náraink közül a konferenciák előkészitésében, ill. vitá-
inak vezetésében főként Dr. O.Nagy Gáborné, Kaschinsky
Györ~vné és Gáspár Kálmánné vett részt.
A hallgatók zenei és esztétikai nevelésének fontos té-
nyezoje az énekkar, amely az intézet megalakulása óta
rendszeresen mÜKodik. Az első években Kerecsényi Lász16.
majd Timár Imre veze téséve.lnemcsak az intézet. ünnepélye-
in és hangversenyein, hanem a kerüle,ti, budapes t í és or-
szágos KISZ-fesztiválokon és kórushangversenyeken is
gyakran szerepel. Nevelőhatását, sikerét mind céltudatos
müsorpolitikája, mind kifejező előadásmódja révén éri
el. MUsorán a klasszikus és mai kórusmüvek, a nagyméretü
Bart6k- és Kodály-kórusok, mai szerzők kórusai és a leg-
jqbb tömegdalok egyaránt szerepelnek. Előadásával számos
esetben kivivta az ~rszág kórus-szakembereinek elismeré-
sét is és a seregszemlék sikerén tul a főiskolai ének-
karok között aranykoszorus minősitésben részesüIt. Több
izben adott müsort a Rádi6b8.llis. Szereplései az intézet
ünnepélyeinek, hangversenyeinek hatását mindig emelik és
a kerület főiskolái egyre gyakrabban hivják meg énekka-
runkat sajá~ ünnepélyeikre vendégszerepelni.
Az Intézeti Tanács mindenkor figyelemmel kisérte a ne-
velés különböző területeit. A Tanács többizben megvitat-
ta a hallgatók között végzett politikai és világnézeti
nevelómunkát, a Kulturális Bizottság munkaterveit, a
sportmunkát. az esztétikai nevelést, a munkás-paraszt
hallgat6k helyzetét, stb-to
Végül két fontos nevelési dokumentumról kell beszámol-
nunk. 1967. februárjában dr. Békési Lajos intézeti igaz-
gató összeállitotta A nevelőmunka helyz.ete és feladatai
a BuJapesti Tanitóképző Intézetben cimü, az egész. munka-
óerületet átfogé elemzo jelentést. 1968. nyarán pedig
dr.Biró Viktorné, Nábrádi István és dr. Magyarfalvy
Lajo~ szerkesztésében elkészült az intézet hároméves
'.oO'".plex neve í é s í t.er-ve, Ezek az okmányok képezik jelen-
] e ~ ne ve :őmt.tnkán~ alapját.
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4. A KISZ intézeti szervezetének tevékenysége

A KISZ intézeti szervezetének jelentős szerepe van az
ifjuság kommunista neveléseben. hivatására va16 e15ké-
szitésében. A pártalapszervezet vezetősége. amelyre a
~ISZ irányitásának közvetlen felelőssége hárul, az igaz-
gatósággal együtt következetesen arra törekedett, hogy
a szervezeten belül kibontakoztassa az ifjuság öntevé-
kenységét és kezdeményezőkészségét. önálló politikai
szervhez méltó felelosségérzetét. ugyanekkor szervesen
beleillessze az intézeti oktat6-nevelő munka komplex
folyamatába •
E feladatok megfogalmazása viszonylag egyszerü dolog.
gyakorlati keresztülvitelük annál bonyolultabb. A fel-
sőfoku tanit6képzés most már tizesztendős fejlődésére
visszapillantva azt állapithatjuk meg. hogy az évek so-
rán voltak hullámvölgyek, amikor a KISZ munkája vissza-
esett, egészében·azonban ezt a peri6dust a görbe felfe-
lé ivelő irányzata jelzi.
Az intézet megalakulását6l az 1962/63-8.s tanév végéig
terjed6 folyamatosan javu16 tendenciák pl. az 1963/64.-
es tanévben megtörtek, és kUlönösen a szervező- és a
politikai nevelőmunkában határozott visszaesés volt ta-
pasztalhat6. A visszaesés a szükebb értelemben vett KISZ
munkán belUl a tagság egy részének növekvő passzivitásá-
bant a harcos. politikus, kritikus szemlélet gyengUlésé-
ben, stb-ben nyilvánult meg. Negativ jelenségek néha
tanulmányi és fegyelmi vonatkozásban is észlelhetők vol-
tak.

Fentiekből kiindulva MSZMP alapszervezetünk 1965. tava-
szán egy bizottságot hozott létre azzal a felad?ttal,
hogy tárja fel intézetünkben a KISZ munka fogyatékossá-
gának okait, és tegyen javaslatokat a munka megjavitásá-
ra. A bizottság jelentését taggyUlésen megvitattuk, a
tapasztalatokat az Intézeti Tanács és a tanári testület
is megtárgyalta.
A bizottság leglényegesebb megállapitásai a következők
vol tak:
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;ntézetünk KISZ-szervezetének felépi tése kOllpl1kált. A
mi k í s í.nt.éze tünkbe n cé Laze r-íí t Len a nár cml épc sőe /KlSZ-
c sopor t ok , eí a p sz e r ve ze te k , KISZ-Bizottság/ s ze r ve z e t í

f~lé~it~E. K~1~n6son a kijzbeeso alap5zarvi vezet55égek
találták meg ne he zen a hel~·üket. A tagg'Jülések és a KISZ~
c c oport é r te ke z Le t e x t3re"'ja gyakran azonos volt. A c s uc a-.
ve ae t ő s é g táj~koztat5i és intézkedései az áttételeken ke «

r e sz iCi 1 lassan é~; gyakran pontatlanul j ut.o t t.ak el a
KISZ-tag;;ágig.

Pr-cb l ámák mutatkoztak a KISZ-szervezet intézeti irányi-
tását illetőell is. A páz-t.aze r-ve ze t, munkája e tekintet-
ben nem volt egyenl~tes; bízonyos időszakokban és kérdé-
se kbe n t uLsá gosan s zor-osna k , más esetekben é s más ide:-
a z a k o kban viszont tul La aának , elna.gyol tnak bizonyult.
A c c cpor t.vc z e t ő tanárok KISZ-csopoTt.oka':. se g í t ő munkája
is személyt.ől függően·változott. A KISZ-vezeték nem
kapLók elég segitséget mo~galmi é5 nevulési m6ds~ertani
probl~m'ik m~gDldásihoz.

A felmérés tapasz~alatai azt mutatták, hegy nem volt e-
12i: s.z i ne s és vonz6 a KISZ-mur.lr..atar·talma. Sok volt a
"i<.6ZPOllti" ~öti:itt proe-ram és igy kevés ld5 jutott a
KISZ-csoportok sajátos érdeklődési körének kielégitésére.

A bizottság a fentiek figyelem~vbtelével javasolta a
KISZ intézeti szervezeti felépítésének megváltoztatását,
hogy nn nde n állami csoport legyen egyalapszer ve z e t , a-
mely közvetlenül a KIS2. VB irányi t á sa alatt végezze mun-
káj6t. Fel~ivta a csoportvezeto tar.árok figyelmét az
a Ja p s ze rvc ze t.e k rcko zo t t.abb é s helyesebb segítésére.
JavasIa t o ka t t.e t.t a KISZ-program vál tozatosabbá, vonz6b··
bá t6telére. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet,
h "í:Y e z ze 1 pár huza mo san fokozni ke II a KISZ alapszerve-
zetek eszmei-politikai harcosságát. A kerületi KISZ VB
(,5 i.n té ze t.un k ve zc t ő sé ge iG elfogadta ezeket a javasla-
tOY ...ti 1...

·:·";,~,,,,,·.t..lataip:-: s zc r ín t az ~ervezetek az átszerve-
z . J ;.:1;1 ;:.Z r!dii gin~:i konkr-é ta bban , jobban dolgoztak.
; t:o':'",b::i:l;~l tojbbet törL;di;ek a t anu.l mány t munkáva LcI'öb t
:i li, !'-'Z,:l'./(! <;. 'Der. il i';ö].c:sonös segi tsé'g s z é p példái val
L~l~IKCZL~"~. Az ~gyes alaps:ervez~tekben gyakrabban és
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határozottabban vonták felelősségre a lazit6kat, a mun-
kafegyelem megsértőit. A korábbinál tervszerübb kulturá-
lis élet folyt. Jelentős volt az a munka, amelyet a
KISZ a hallgatók kulturális nevelés.e terén végzett. Szép
számmal szerveztek közös sZinház-, mozi- és tárlatláto-
gatásokat, amelyeket alkalmanként meg is vitattak. Ja-
vult a KISz-alapszervezetek és a csoportvezető tanárok
kapcsolata.
Az intézeti pártvezetóség egyenletessé vált irányitó
tevékenysége t az igazgat6ság és a tanári testület gon-
doskodása es nem utolsó sorban az ifjusági vezetők len-
dülete, f~radtságot nem ismerő munkája k~vetkeztében a
KISZ tevékenysége az elmMIt évek során ujabb, magasabb
fokra emelkedett. Külön meg kell emliteni azokat az if-
jusági aktivistákat, akik ebben a tekintetben jelentős
érdemeket szereztek: Restár Mária. Füleki Judit titká-
rokat, Gál Mária szervező titkárt, ·Márkus Ágnés kultur-
fele15st.
Ma a KISZ int~zeti tev-ékenységét közvetlenül a va ir~-
nyitja. Alapos közvéleménykutatás után sikerűlt 1967-ben
és 1969-ben is olyan összetételü testületet választani,
amely tehetséges és lelkes fiatalokb61 áll, akik egyre
önállóbban k~pesek feladataikat megoldani.
Az irányitó munka hatékonyságának fokozása 4rdekében a
VE rendszeresen szervez vezetőképző tanfolyamokat. Az
1967/68-as iskolaév kiemelkedo· tanfolyama volt az, ame-
lyet osszel rendeztek Gödöll5D, ~ Agrártudományi Egye-
tem vendéglát6 kollégiumában. Az 1968/69-es tanévet a
Kunfehért6n, az Állatorvostudományi Egyetem KISZ-szer-
vezetévél közösen szervezett ötnapos vezetőképző tábor
vezette be. Mindkét tanfolyam megrendezését erőtelje-
sen támogatta /anyagilag és tartalmilag isi a KISZ Bu-
dapesti Bizottsága és az intézet igazgat6sága.
Most a VS munkáját a pártvezet5ség iránymutatása sze-
rint önállóan elkészített munkaterv alapján végzi, a-
mely egy évre előre részletesen kidolgozott akci6prog-
ramot tartalmaz. Összeállításánál vígyáztak arra, hogy
az alapszervezeteknek legyen széleskörü lehetoségük ön-
álló programok kidolgozására. Az alapszervezetek munka-
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terveit és programjait a VB rendszeresen felülvizs-
gálja és értékeli.
A KISZ intézeti szervezetének munkája az emlitett vizs-
gálat óta több uj vonással gazdagodott. Ezek közal a
tagsággal rendszeresen folytatott egyéni .beszélgetések
rendszerének kiépités~f az intézeti követelményrendszer
kidolgozása, az alapszervezeti tevékenység rendszeres
értékelése és elemzése a legfontosabb. Mindez a KISZ
kommunista jellegének fokozásával áll kapcsolatban.
Az elmult évek során javult a KISZ intézeti szervezeté-
nek tömegmozgósitó ereje, niv6sabb lett a politikai fel-
világosító munka, tervszerübbé vált a kulturális tevé-
kenység, rendszeres a diákkörök élete. Észrevehető az
is, hogy a szervezet munkájában egyre inkább kidomboro-
dik a pedag6gusképzés ~egitésének szándéka, a fiatalok
felkészülése jövendő életpályájukra.
Az intézet igazga.t6sága igényli az ifjuság véleménynyil-
vánitását az intézeti munka különbözo kérdéseire vonat-
kcaöan , A KISZ munkája hatékonyabb, ha a fiatalok lát-
ják, hogya' szervezetnek jogai vannak, hogy van befolyá-
sa az intézet életének alakulására. Ezt acélt szolgál-
ta pl., hogy az igazgat6ság az 1968/69-es tanévtol. kezd-
ve a mulasztások igazolásának jogát az aiapszervi KISZ-
vezetoségekre bizta. Az Intézeti Tanács is rendszeresen
foglalkozik a KISZ munkájával. Legutóbb az 1967/68-as
tanévben tárgyalta a szervezet tevékenységének fo kér-
déseit.
Az elmondottak nem jelentik azt, hogy az ifjusági szer-
ve~et életével minden tekintetben elégedettek lehetünk.
A szervezés időnként elnyomja a poli tikaL me~gyozést, a
türelmes nevelő munka helyett az utasitgatás kerül elő-
térbe. Nem kevés olyan hallgat6nk van, aki csak formáli-
san KISZ-tag. Az irányi tás célszerüsége és tervszerüsé-
ge is hagy kivánni val6t maga után. Egészében véve azon-
ban elmondhatjuk, hogya KISZ intézeti szervezete ered-
ményesen látja el a Szervezeti Szabályzatban rögzitett
feladatait, a budapesti KISZ-szervezetek között megfe-
lelé helyet vivott ki magának.
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5. Az oktat6k ideol6giai továbbképzése

Az intézet igazgat6sá~ és pártszervezete kezdettől a-
lapvető jelentőséget tulajdonitott annak, hogy a ta~-
testület tagjai a marxizmus-leninizmus kérdéseivel be-
hatóan foglalkozzanak, illetőleg az aktuális politikai
kérdésekre vonatkoz6an rendszeresen szinvonalas infor-
mációt kapjanak. Magát6l ér}etődő feltétele ez a kommu-
nista meggyőződésü tanit6k képzésének.
Az ideológiai továbbképzés feladataiból a pártszervezet
jelentős részt vállalt. Ennek során az igazgat6sággal
együttmüködve igyekezett meghatározni egyrészt a tovább-
képzés tartalmát, másrészt azokat a szervezeti formákat,
amelyek az egyes té~ feldolgozása szempontjáb61 a l.eg-
célszerübbnek látszottak.
A legelső időkben abból ifldultunk ki t hogy az intézet
minden oktat6jának és nevelőjének meg kell ismernie a
marxizmus-Ieninizmus mindhárom ágazatának alapvető prob-
lémáit. Ennek megfelelően konferenciákat szerveztünk,a-
melyeken a tantestület tagjai a marxizmus-leninizmus
szakcsoport dolgoz6inak vezetésével rendszeresen tanul-
mányozták a filozófia, a politikai gazdaságtan és a tu-
dományos szocializmus kérdéseit. Azok az oktatók, akik
korábbi tanulmányaik során a marxizmus-leninizmus alko-
tórészeivel már foglalkoztak, egyéni tervek alapján
folytatták továbbképzésüket, illetőleg kisebb csopor-
tokban különböző részletkérdések Ipl. az ~smeretelméletl
mélyebb tanUlmányozásával foglalkoztak.
A konferenciák sorát időnként megszaki tottuk azoknak a
nagyjelentőségü dokumentumoknak a feldolgozásával, ame-
lyeket a nemzetközi munkásmozgalom fejlődése vagy a ha-
zai szocialista épités eseményei tettek aktuálissá. IbJ
pl. megtá~gyaltuk a kommunist~ és munkáspártok 196O-as
moszkvai Ertekezletének anyagát, az SZKP XXII. és a~
MSZMP VIlI. Kongresszusának dokumen·tumait. A megbeszé-
lések formáit rugalmasan változtattuk, egyes kérdéseket
előadások és konzultációk tartásával dolgoztuk fel, má-
sokat konferencián vitattunk.



- 134 -

Azt a továbbképzési formát, amelyet 1959-ben vezettünk
be 9S következetesen alkalmaztunk, 1965-ben megszüntet-
tu~ és a továbbképzés rendszerét uj alapokra fektettük.
Miután az oktatók a gyakorlóiskola nevelőivel együtt a
filozófia, a politikai gazdaságtan és a tudományos szo-
cializmus alapproblémáit áttanulmányozták. eljött az i-
deje annak, hogya marxizmus kérdéseit a pedag6giával
az eddiginél szorosabb összefüggésben tanulmányozzuk.
Ennek megfelelően a pártszervezet javaslata alapján az
ideológiai továbbképzést az 1965-66-os tanévtől kezdve-
a szakcsoportokra decentralizáltuk. A szakcsoportok szám-
bavették azokat a szakmai problémákat, amelyek a marxiz-
mus-leninizmus bizonyos kérdései vel közvetl~ül üssze-
függenek és ennek megfelelő továbbképzési terveket dol-
goztak ki.

Ilyenformán az ideológiai konferenciák szakcsoporti ke-
retek között folytatott szakmai-ideológiai vitákká fej-
lódtek. Ez a forma nagymértékben megnövelte a szakcso-
portok önállÓ6ágá~, egyben felelősségUket is. emellett
elómozdi totta a tanitás! órák keretében végze tt világ-
nézeti nevelomunka ügyét.
Természetesen tovább folytattuk a korábban megkezdett
gyakorlatot is: bizonyos jelentős ideológiai problémá-
kat, a párt egyes dokumentumait a testület közös konfe-
renciáin vitattuk meg, igy pl. az MSZMP KB ideológiai
irányelveit, az uj gazdaságirányitási rendszer elvi a-
lapproblémáit, az SZKP XXIII. és az MSZMP IX. Kongresz-
szusának anyagai t.

A szakcsoportokra decentralizált ideológiai továbbkép-
zés rendszerét az 1967/68-as tanév végéig tartottuk fenn.
Az évek során ugyanis az alapjában pozitiv fejlodés mel-
lett e forma bizonyos hátrányai is kiütköztek. Egyrészt
a szűk kollektivák vitái nem lehettek mindig eléggé sok-
oldaluak, másrészt a továbbképzési témák szétválasztása
szakmai és szakmai-ideológiai kérdésekre olykor erosza-
koltnak bizonyult.

E fejlődést látva az alapszervezet taggyülése javaslatot
tett az ideológiai továbbképzés rendszerének ujabb meg-
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Vá.lto~~táSára. Az alapSF.ervezet abb6l indult ki. hogy
a bon~~ult nemzetközi helyzet, a nemzetközi munkásmo~
galom he lyzete. a hazánk elót t álló gazdaságpoli t1ka.i•
kulturpclitikai és egyéb feladatok szükségessé teszik,
hegy az eddiginél több fontos témát vitassunk meg. Sa-
ját nézeteink tisztázása és a hallgatók politikai-világ-
nézeti nevelésének feladata szükségessé t esa í , hogy az
intézeti és gyakor16iskolai tantestület minden tagja mé-
lyenszánt6 vitákban helyezkedjék alapvetően azonos ál-
láspontra a legfontosab~ elvi-politikai kérdésekben. En-
nek azonban az az előfeltétele, hogy tanáraink megfelelő
informáci6kat kapjanak.
Ezért inditványozta a pártszervezet, hogy az ideol6giai
továbbképz'és szervezeti kereteit olyan m6don változtas-
suk ~g. hogy annak gerincét évente két tájékoztat6 jel-
legü, konzultáci6val egybekapcsolt előadás, és két köz-
érdeklődésre számot tart6 kérdés vitaszerü feldolgozása
képezze, Ez az évi négy alkalom j6l kielégitené oktat6-
inknak azt az igényét. hogy néhány nagyon fontos kérdés-
ről átfog6 képet kapjanak, másrészt, hO~i.szinvonalas
vitaf6rumot teremtsünk számukra társadalmunk aktuális
problémáinak sokoldalu elemzése céljáb6l.
A pártszervezet javaslatát az igazgatóság, az Intézeti
Tanács és a tanári testület elfogadta. Az 1968/69. tan-
évtől kezdve az ideo16giai továbbképzés az emlitett ke-

,retek között folyik, miközben a szakmai továbbképzés
korábbi kettős rendszerét fenntartottuk. Ennek megfele-
lően ir.tézetünkben évente egy-két pedag6giai tárgyu kon-
ferenciát tartunk, amelyen vagy az intézetben felmerült
vitás kérdéseket, vagy a pedagógia valB.mely idószerü el-
vi problémáját tárgyaljuk meg. Emellett a szakcsoportok
továbbra is foglalkoznak a továbbképzés keretében olyan
pedag6giai és szakmai-ideo16giai jellegü témákkal, ame-
lyek a szakcsoport sajátos feladataival függnek össze.
Az emlitett továbbképzési formákat szervesen kiegésziti
az intézeti pártnapok rendszere. A pártnapok előad6i
közismert szakemberek, az állami és társadalmi élet
prominens vezetői voltak, akik a különböző ideo16giai.
gaz4asági, politikai és kulturpolitikai kérdésekről MS-
gassztnvonalu tájékoztatást nyujtottak dolgozóinknak.
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Ez is egyik tényezője volt és marad az összehangolt in-
tézeti nevelomunkának.

6. A tanári testület intézeten kivüli társadalmi
és tudományos munkássága.

Az iskolán kiviili társadalmi munkában való tevékeny
részvételre már az intézet 1959/60. oktatási évre ki-
dolgozott irányelvei felhivták a tanárok figyelmét, még-
pedig kettős indokolással. Fontos ez a munka azért, mert
a tanitóképző dolgozóinak ezen a terület~n is példát
kell mutatniuk hallgat6irw~ak. másrészt azért, mert ennek
révén saját politikai fejlődésüket is nagymérték~n elő-
segitik. -
lntézetünk jellegéboi következik, hogy tantestiiletünk
ezirányu tevékenységét főként az ideo16giai és pedag6-
giai ismeretterjesztés és a továbbképzés, továbbá a po-
litikai munkába va16 bekapcsol6dás formájában igényli a
társadalom.
Az MSZMP egyek kerUletd bizottságai, a Hazafias Népfront
budapesti ·és XII. kerületi Bizottsága, a Magyar Nők Or-
szágos Tanácsa és a Budapesti Nőtanács. a TIT Pedagógi-
ai Pszicho16giai. valamint Irodalmi - Nyelvi szakosztá-
lya, a Népmüvészeti Tanács, stb. számitja aktivistái
közé intézetünk tanárait.
Mindig szivesen vállalták oktat6ink a pedagógiai isme-
retterjesztést a XII. kerület iskoláinak "Szülők Akadé-
mtájaW előadás-sorozatában. Bekapesolódtak az egyes ke-
rületek Oktatási Osztálya mellett müködo Társadalmi l}i-
zottságok tevéKenységébe is.
Az ilyen irányu feladatok megoldása nemcsak a társada-
lom ~~flmára értékes. hanem hozzájárul ahhoz is, hogy ta-
niraink ne szakadjanak el a mai élet valós4eRtó1. ne
váljanak els~igetelt elméleti emberekke.
A pcd~gógus-továbbképzésben való részvétel szinte ter-
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mészetes kötelessége.tanitóképzőnk intézeti tanárainak
és gyakorlóiskolánk tanit6inak. Etikai. pszichológiai
és szaktárgyi konferenciák vezetése. bemutató tanitások,
valamint a Budapesten és más városokban. falvakban tar-
tott előadások alkalmával nagy örömet jelent tanáraink-
nak, hogy mind több és több olyan fiatal pedagógussal
találkozhatnak, akiket már intézetünk bocsátott ki.
Az Iskolará~i6- és Iskolatelevizió adásainak társadalmi
eló~észitésében főként gyakorlóiskolai nevelőink müköd-
nek köz;ve.
Az általános iskola munkáját több területen segiti az
intézet nevelőtestülete. Alsó- és felsőtagozati tan-
könyvek, felsőtagozatos kézikönyye~ ir6i, lektorálói.
a Nevelőmunka az általános iskola I_IV. osztályában c.
kézikönyv tár6szerzői között több intézeti tanárunk és
gyakorlóiskolai tanitónk szerepel. A Köznevelés als6ta-
gozatos melléklete. A tanit6 munkája, illetve a Tanitó
c. folyóirat sok alsóta.gozatos óraleirást és als6tagoza-
tos vonatkozásu cikket közölt neve15ink tollából.
A kimondottan tUdományos jellegü munkák közül is több
általános iskolai vonatkozásu. Intézeti tanáraink ki-
sérleteinek na~J része az alsótagozati oktatás és neve-
lés érdekét szolgálja. Ilyenek az ének-, az anyanyelv-,
a matematika oktatás módszertani kérdéseivel, az er-
kölcsi fogalmak kialakitásával kapcsolatos kutatások.
Ezt a munkát gyakorlóiskolánk nevelői segitik, támogat-
ják. Á főiskolai oktatás körében is folynak kisérletek,
de ezekről kevesebb publikációt tettek közzé tanáraink,
mint az alsó tagozati kérdésekkel kapcsolatos eredmények-
ről.

Intézetünk oktatóinak a következő időszaki kiadványok-
ban, folyóiratokban jelentek meg tanulmányai, illetve
tudományos és tudománynépszerüsitő cikkei: a Tanulmányok
a neveléstudomány köréból, a Pszichológiai tanulmányok,
a Tanitóképzők Tudományos Közleményei, az Iskolarádió,
a Tévépedagógia köteteiben, a "Népmüvészet" sorozatban,
a Társadalmi Szemle, Pedagógiai Szemle, a Felsooktatási
Szemle, a Magyar Pszichológiai Szemle, a Módszertani
Közlemények, a Magyar tanitás, a Matematika Tanitása. a
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R'ljztanitás, a Testnevelés tanitása az Énekoktatás, az
Uttöróvezetó, a Magyar Nyelvor, az tlet és TudománYt a
Népmüvészet és Háziipar és a Nápszabadság. A tanulmányok
és cikkek felsorolására hely hiányában nem térhetünk ki.
A tudományos munka ilyen mérvü fellendül~sét az intézet
vezetóségének buzditása, majd a Tudományos Bizottság lét-
rehozása segitette elő. Eleinte tanári pályatételek Ri-
tLizésével, majd a bizottság megalakulása. után tudományos
alfsek, illetve ülésszakok rendezssével ösztönözték ok-
tat61nkat elgondolásaik kidolgozására,' megírására. 'A
jelenben az intézet hároméves tudományos ku~tási tervé-
nek megoldása a feladat. Tanáraink tu~ományos fejlődését
segiti a különböző tydomÁnyos társaságok~és bizottságck
/pl. a Magyar Pedagógiai TársaSág, B61yai 7ársaság, a
Magyar TudomÁnyos Akadémia különböző bizottsága!/ munká-
jában valÓ részvéteLik.
Ének-zene- 's rajzszakos müvésztauárainK ~eneszerzői
munkássága, kÓ;"llsveutőI tevékenysége, illetve önálló
kiáll1tásaI saját szakterületük magasfoku mUvelését ta-
nus1tják.
A fels6toku tanitóképz6k oktató munkájának tartalmát
mep:r.ab6 e186 tanterv munkál.atalban tanitóképz6nk több
tanára vett részt. Az 1961/62. oktatási évben, amikor
a második program kidolgozására került sor, a Müvelődéú-
ügy! Minisztérium Tanít6- és Óy6nóképzóG Osztálya több
tantárgy vonatkozásában számított intézetünk tapasztala-
taira. Ennek alapján a didaktika programját Piry J6zsef.
a neveléstör~énet é5 az iskolaszervezettanét dr. Árpássy
Gyula, a neveléselméletét dr. Biró Víktorné és dr. O.
Ra~ Gáborné, az anyanyelvi ismere~ekét dr. Bihari J~os
és ernádi Sándor, az ifjusági irodalomét dr. Bihari Já-
nos. az orosz nyelvét dr. Kagyarfalvi Lajos. az énekét
Kerecsényi Lasz16. a kézimunkáét Pa.lotás József, a test-
nevelését pedig Szijj Zoltán állitotta össze. A marxiz-
mus-Ianinizmus oktatás jelenleg érvényes programját 1n-
t9zetünk marxizmus-leninizmu5 szakcsoportja dolgozta ki.
B programok közül a tUdományos szocializmus programja
többéves kisérlet eredménye.

Az eLsö tanitÓképz6s jegyzetek közül ls több intézeti
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tanáraink munKaJa. fdr. Árpássy Gyula: Iskolaszervezet-
tan, Szijj Zoltán - Somogyi Istvánné: Testnevelés, Mahr
Kleonóra: Az anyanyelv tanitásának módszertana, dr. Ma-
gyarfalvi Lajos: Orosz besz é Lget é s i, gyakorIat ck, Palo-
tás József: Hühelygyakcrla1., Kerecsén y í. Lá sz í ő : ÉneL!
A második program alapján készüle jegyzetek munkálataiban
mind.en szekcsoport.unkérdekelt volt. Piry József a dida~;-
tika, dr. Biró Viktorné és O.Nagy Gáborné a neveléseI-
mélet, dr. Bihari JáI10S é s dr. Heged.üs Ferencné Hahr
Eleonóra az anyanyelvi mód szertan , dr. Lengyel Béláné a
~üvészettörtÉnet, dr. Magyarfalvi Lajos az orosz nyelv-
oktatás, Kerecs ény í Lás zLó az ének-zene, Pálffy.zoltán
a rajzmódszertan, Palotás József a gyakorlati foglalko-
zás módszertana, Tóth Árpádné a környezetismeret m6d-
szertana, Kerecsényi László és Cs í llag Lász16né az ének-
mó~szertan oktatásához használt jegyzetek szerzői. A
marxizmus-leninizmus szakcsoport dolgoz6i közül dr.Sz6~
nyei Tibor a politikai gazdaságtan, Székely Klára pedig
a tudományos szocializmus jegyzetét szerkesztette. Mind-
ketten, valamint Gimesné Ancsel Éva a jegyzetek több fe-
jezetének szerzői is.
A jegyzetirás alapos elmélyülést igénylő munkája intéze-
tünk dolgozóinak szakmai fejl5dését is seg í tette , A fej-
l5dés iránti igényt mutatja az a tény is, hogya tiz év
során - amióta a fels6foku képzés IDebindult - két taná-
runk kandidátusi fokozatot, négy ~anárunk egyetemi dok-
torátust. hárOm gyakorlóiskolai tanitónk pedig középis-
koLa í, tanári diplomát szerzett. Két t.anár unk levelező
aspiráRsként dolgozik kandidátusi disszertációján.
E rövid összefoglaló nem tarthat igényt a teljességre,
de érzékelteti, hogya fels5fokuvá vált t.aní t.óké pz ő

folytatja a 100 éves intézet hagyományát: kilép az isko-
la kere+'ei közül és közvetlenJl is részt vesz a társa-
dalom politikai és pedagógiai feladatainak ellátásában,
az egyes tudományok miivelés.ében.




