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Perlaki Ernő tanár úr, sok hálás tanítvány Ernő
bácsija. A szülői házból hozott és lételemévé
vált erkölcsösség, a szorgalom, az alkotó
munka
szükséglete
végigkísérte
egész
pályafutását.
A
Kőszegi
Állami
Tanítóképzőben 1942-ben szerzett tanítói
oklevelet.
Háromhavi
szelencehegyi
tanítóskodás után katonai szolgálat és
fogolytábor következett, ahonnan 1945
augusztusában szabadult. 1945 szeptemberétől
a
kőszegi
képzőben
gyakorlóiskolai
osztályokat tanított, a tanítójelölteknek
módszertant és népművelési ismereteket
oktatott
a
gyakorlóiskolai
képesítés
megszerzése
után.
Itt
tevékenykedett
kollégiumi nevelőtanárként, a gyakorlóiskola
gyakorlati oktatásaiért felelős vezetőként, és az
államosítás alatt igazgatóként. 1952-ben
testnevelő tanári képesítést kapott a Pécsi
Pedagógiai Főiskolán, majd 1955-ben az ELTE
pedagógia szakán szerzett oklevelet.
Eközben a tanítóképző Kőszegen megszűnt, így 1952-ben az alakuló Sárbogárdi
Tanítóképzőbe helyezték, friss házasként, ahol minden pedagógiával kapcsolatos tárgyat ő
tanított. Felesége a gyakorlóiskola vezető tanítója lett. A sárbogárdi képzés megszüntetése
után, 1955-ben a székesfehérvári tanítóképzőbe vitt a Perlaki házaspár útja. 1959-ben a képző
a felsőfokúvá válás okozta átszervezések miatt megszűnt. Ekkor tanfelügyelői feladatokat
kapott a székesfehérvári járásban, ahol a gyakorló tanítókat és tanárokat segítő és népszerű
tanfelügyelőként örömmel töltik el azok a látogatások, amikor a sárbogárdi és fehérvári
tanítványokkal találkozik. Hobbija a vadászat, madártani ismereteit, a preparálást, a természet
tanórai megismertetésére alkalmazza. Az oktató jellegű bábjáték módszertani kultúrájának
kidolgozásáról könyve jelent meg, megyei báb-szakreferens kinevezést kapott.
Sokoldalúságát fotószakkör vezetésével is bizonyította. 1962-től a győri tanítóképző
tanára lett, felesége a gyakorlóiskola szakvezető tanítója. A felsőfokúvá vált győri képzőben
tapasztalt tanárként pedagógiai szakcsoportvezető feladatot kapott. Perlaki tanár úr
meggyőződése, hite azonban meg nem törhető. Három győri év után arra a kérdésre, hogy
tud-e azonosulni a párt ideológiájával, nemmel válaszol, a tagságot a felvázolt
következmények ellenére is bátran elutasítja, ezáltal a vezetői megbízások véget is értek
számára. Csak a vezetői feladatok érnek véget, éli ezek után a tanári, a nagybetűs tanári életet.
Tanítványai kiváló eredményeket érnek el a TDK pályázatokon, így mindenért kárpótolnak a
szeretett tanítványok, a hálás utókor. Közel 40 éven át állt a tanítóképzés szolgálatában,
tevékenységének fókuszában a neveléselmélet állt. Kutatási területe a tanulói önállóság
kérdésköre.

E légkörben megszerzi az egyetemi doktori fokozatot, mert önmagától ugyanúgy
elvárta a szakmai fejlődés növekvő trendjét, mint a tanítványoktól.
1982-től, a nyugdíjas évek során a vadászszenvedélyből jött hobbi elismert preparátori
tevékenységgé vált. Ismertségét, kapcsolatrendszerét latba vetve az Iparkamarában a
szakoktatás helyreállításáért fáradozott. Kiváló előadó, számos ismeretterjesztő előadást
vállalt különböző városi fórumokon.
A szigorú tanár melegszívű családapa volt, számára mindent jelentett egy életen át hű
társa Rózsa néni, gyermekei, unokái.
Dr. Perlaki Ernő az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola igazságos, szigorúan
következetes, emberséges, szeretett tanára volt. Tanítványai felkészítést kaptak a magyar
iskola minden értékéről, a magyarságról, a módszertani kultúráról, az értelmiségi
felelősségről. Emberi kiállása, jellemessége, optimizmusa, a legjobbra törekvés iránti igénye,
a segítőkészsége számunkra példa marad. Emlékét munkatársai, tanítványai megőrzik.

