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Elızmények 

 1959 szeptemberétıl a tanítóképzés Magyarországon felsıfokúvá vált. Ezt megelızı 

közel 100 éves története a reformok talaján kibontakozó fejlıdés-folyamat útkeresését tárja 

elénk. 

 A magyar közoktatásban betöltött szerepük mindig is hangsúlyos volt, az intézetekben 

oktatott tantárgyak tartalma fontos elemét képezte a magyar mővelıdéstörténetnek. Eötvös 

József 1868-as törvényeinek köszönhetıen újult erıre kapott tanítóképzésünk a legfrissebb 

tudományos áramlatokat befogadó intézményekké váltak. A tudományos fejlıdésre való 

gyors reagálás és a közoktatásban betöltött kulcsszerepe a tanítóképzéssel foglalkozó 

szakembereket a reformok folyamatos bevezetésére sarkallta. 

 A képzés tartalmát meghatározó tantervekkel párhuzamosan a képzési idı és a 

struktúra kérdése is felmerült. Az 1920-as évekre határozottan kialakultak a tanítóképzés 

megreformálásának lehetséges útjai. 

 1920-ban a VKM napirendre tőzte a képzık tanterveinek a felülvizsgálatát, s ezzel 

egyidejőleg megbízta a TITOE-t (Tanítóképzı Intézeti Tanácsok Országos Egyesülete) az új 

tantervjavaslat elkészítésével. A reform alapmotívuma a 4 évfolyamon belüli magas 

színvonalú általános mőveltség és szakképzettség megszerzésének minimalizált lehetısége. 

Az egyik cél teljesítése a másik kárára valósulhatott csak meg. 1 

 Weszely Ödön a Magyar Pedagógiai Társaság vezéregyénisége a reformfolyamatban a 

fenti célok optimális arányai mellett kiemelte az alábbi szempontokat is: a tanítóképzés 

hogyan kapcsolódik a közoktatásügy egész szervezetébe, és milyen viszonyban áll nemzeti 

mőveltségünkkel. 

 Mindezek számbavételével történt a tantervkészítık által felvázolt megoldási módok 

értékelése: 

1. Marad a középfokú képzés, de az évfolyamok számát megemelik hatra. 



2. Felsıfokú lesz a képzés, érettségire épül, esetleg az egyetemhez kapcsolódik 

3. Felsıfokú kéttagozatú képzés alsó tagozata az általános mőveltség megszerzését 

biztosítja, de a tanítói pályára kellı motivációt nyújt bizonyos pedagógiai tárgyak 

tanításával (pl.: nevelési ismeretek). Az érettségivel záruló líceumi képzésre épül a 

kétéves tanítói akadémia, amely tisztán szakjellegő. 

 

Hosszas mérlegelések után a szakemberek arra a következtetésekre jutottak, hogy a hat 

évfolyamos iskola nem illeszkedik a magyar közoktatás struktúrájához, az egyetem 

tradicionálisan a tudományos képzés fellegvára, amely a gyakorlatorientált szakképzésre nem  

rendezkedett be. A kéttagozatú líceumi és akadémiai képzés érettségit nyújtó gesztusa 

tradicionális okokból kifolyólag nem nyert nagyobb támogatást. 

 1923 szeptemberében a képzés egytagozatú 5 évfolyamos, középszintő oktatási 

rendszerben folyt tovább. Az érettségi presztízse a 30-as évek elejére oly módon 

megerısödött, hogy a tanítók is törekedtek a nagyobb társadalmi és szakmai presztízs 

elnyerésére. 

 Az 1938. évi XIV. tc. megvalósította a rég kitőzött célt a tanítóképzés szintjének 

felsıfokúra emelését a líceumi és akadémiai rendszerő képzésben.2 A középiskolai szintő 

feladata az általános mőveltség biztosítása, valamint a tanítói pályára vivı motiváció 

kialakítása. Csak a líceumot végzettek jelentkezhettek a tanítóképzı akadémiára, ahol a 

szakképzés kerül elıtérbe. Hosszas parlamenti viták kereszttüzében számos pozitívum és 

negatívum került napvilágra. Hiányolták a pedagógiai gyakorlatot a líceumi képzésben, arra 

hivatkozva, hogy a szakmai inspiráció gyakorlat nélkül nem lehet elég hatékony és 

hosszútávú. Pozitívuma kétségkívül az, hogy a képzés erıteljes mőveltségi irányultságát 

leválasztja a szakjellegő képzéstıl. Az érettségi vizsgával mért általános tudományos és 

mővészeti ismeretek elegendı alapot jelentettek a szakma elsajátításához. Az általános 

mőveltség, a szakmai tudás komponensei egymásra épülı struktúrában rendezıdtek, így 

lehetıséget és idıt nyertek a képzési profil rétegeinek teljes körő kidolgozásához: motiváció, 

általános mőveltség, szakismeret, humánértékek elsajátítása, átadása, hivatástudat. Sajnos a II. 

világháború megakadályozta a rendszer kiépülését. Az akadémiai tagozat beindítására nem 

került sor. 

                                                                                                                                    
1 Bollókné Panyik Ilona: Tanítóképzésünk a két világháború között Ui.: A tanítóképzı Fıiskolák Tudományos 
Közleményei, Debrecen 1984. 29.o 
2 Németh András: A magyar tanítóképzés története Zsámbék, 1990. 88.o.     



A felsıfokú tanítóképzés rendeleteken alapuló kiépítéséhez történelmi példát nyújtott. Jól 

lehet, az 50-es évek oktatáspolitikája negligálta a tradicionális jegyeket, a szovjet 

példakövetés erıteljesebb volt. 

 A háborút követı évek a teljes bizonytalanság látszatát keltették, a tanítóképzés 

megjárta a maga kálváriáját. 

 Az akkor érvényben lévı líceumi osztályokból a tanítóképzést beemelték a pedagógiai 

fıiskolák képzési rendszerébe. Az új típusú iskola, a nyolc évfolyamos általános iskola 

pedagógusszükségletét ebben az egy fıiskolai képzésben próbálták kielégíteni. Rövid idın 

belül egyértelmővé vált, hogy a tanítóképzés nem integrálható be szovjet mintára kreált 

pedagógiai fıiskolákba. Sajátos képzési rendszerébıl fakadóan: motiváció, általános 

mőveltség, szakismeret, általános humánértékek, hivatástudat és nagyszámú gyakorlat nélkül 

elveszíti mőködıképességét. 

 Az ezt követı képzés történelmi távlatokból igazoltan is téves volt. A pedagógiai 

gimnáziumok visszarendezték a képzést a tradicionális középszintre, érettségivel zárult, majd 

ezt követıen a leendı tanítóknak egy éves gyakorlat eltöltése után vált lehetségessé a képesítı 

vizsga letétele. Legalább olyan rövid idı eltelte után, mint a pedagógiai fıiskola esetében, 

körvonalazódott a gimnáziumi szakképzés kudarca. Egyrészt a gimnázium elsısorban 

akadémiai jellegő képzésének, másrészt pedig az érettségit követıen a tanítói gyakorlatra 

jelentkezık alacsony számának köszönhetıen akadozott a képzés fogaskereke, így 1950-ben  

megkezdıdött a tanítóképzıvé való átszervezésük négy éves szakiskolai keretben. A képzés 

tényleges idıtartama öt év volt. Az érettségit követı egy év, a gyakorlati év eltelte után került 

sorra a képesítıvizsga. Azok, akik nem kívántak tanítói pályára menni, a tanítóképzıs 

érettségi bizonyítványukkal egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytathattak. 

 Az átszervezés stabilizálta a tanítóképzés helyzetét, de gyakorlatilag a pedagógiai 

gimnáziumi képzést prolongálta, ami maga elıtt görgette az általános és szakképzés 

arányának problematikáját. 

 Az UNESCO 1953. évi genfi ülésén javaslat született a fıiskolai szintő tanítóképzés 

bevezetésére az európai országokban.3 

1956 elején az Oktatási Minisztérium hazánkban is hozzálátott az érettségire épülı kétéves 

felsıfokú tanító- és óvónıképzıre vonatkozó terv kidolgozásához. 

 Parlamenti viták nélkül minisztertanácsi rendelet jelent meg a tanítóképzık 

felsıfokúvá válásáról. Az 1956 utáni megtorlásokat követı konszolidáció egyik gesztusértékő 

                                           
3 Pethı László: A tanítóképzés fıiskolásításának oktatáspolitikai kérdései = Pedagógusképzés 1999.I.sz.  70.o. 



oktatáspolitikai döntése volt, amely nagy múltú intézetek bezárásával, drasztikus 

létszámcsökkenéssel járó átszervezése soha nem tapasztalt túlterhelést rótt arra a tizenegy 

képzıre, amely felsıoktatási státusba került. Nem számolt a már ólálkodó fenevaddal, a 

pedagógushiány kritikus méretével. 

 A képzık késıbb ezerszámra ontották a levelezı tagozaton végzett pedagógusokat, de 

nem tudták megállítani a képesítés nélküli pedagógusok számának folytonos gyarapodását.  

 

A felsıfokúvá vált képzés ideológiai, szervezeti és tartalmi jegyei 

 

 Az ötvenes évek második felére a marxizmus-leninizmus a kor mővelıdéspoliti-

kájának eszmei bázisává vált. A nép kulturális felemelkedése ezen az eszmei síkon kapott 

kormánytámogatást. Az új világnézet kialakítása formálódásában kétségkívül a legnagyobb 

szerepük az oktatási intézményeknek volt. „Ifjúságunk nevelésének letéteményesei elsısorban 

a pedagógusok Az új pedagógusok képzésére különös gondot kell fordítani”.4 

 A tanítóképzık elsısorban ideológiai alapon érlelıdı reformját számos szakmai érv is 

alátámasztotta. 

„A középfokú tanító- és óvónıképzı munkájának tüzetes elemzése nyilvánvalóvá tette, hogy 

a tanítóképzık tanulói az általános mőveltséget biztosító ismereteket és szakismereteket 

megfelelı színvonalon elsajátítani nem képesek. Nagyfokú túlterhelésük miatt tanulmányi 

munkájukat még a felsıbb osztályokban is intenzív tanári segítséggel végezték. Ez 

önállóságuk, kezdeményezıkészségük kifejlıdését gátolta”5 

A minisztériumi okfejtésben a tanítóképzés még említett örökzöld dilemmái jelennek meg. 

Úgy tőnik, hogy az általános és szakismeret arányának optimális kialakítására való törekvés 

jelenti a tanítóképzés fejlıdési folyamatának belsı, már-már feszítı dinamikáját. A túlterhelés 

a másik alappillére a jobbító szándékú reformoknak. Ez részben a magas óraszámokat, 

másrészt pedig az életkori sajátosságoktól messzire rugaszkodó tudományos képzés 

színvonalát jelenti. 

A reform támogatóinak ütıkártyái között szerepelt még az érettebb korban történı 

pályaválasztás. A világ legtöbb országában ebben az idıben a felvétel alsó korhatára 17 és 22. 

életév között volt. 

                                           
4 Köznevelés 1959.16.sz. Tanító- és óvónıképzés reformja 346.o. 
 
5 uo. 347.o  



Újra megjelenik a reformtervek sorában a két tagozatú képzés, amely a líceumi és az arra 

épülı akadémiai tagozat reneszánszát jelentette. Rövid mérlegelés után elvetették ezt a 

verziót, ugyanis az alsó tagozat felkészítı szerepébıl adódóan idıt vett volna el az általános 

mővelı tantárgyaitól (gimnáziumi óraszám 12%-át foglalták volna le), így a szakmai 

motivációra fordított idı az általános mőveltség színvonalát kockáztatta volna. 

 Nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével végül is a gimnáziumra épülı 

hároméves fıiskolai képzés mellett tették le a voksukat a politika képviselıi. 

A Magyar Közlöny szeptember 6-i számában jelent meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 

1958. évi 26. sz. törvényerejő rendelete, amely felsıfokú tanítóképzı intézetek létesítésérıl és 

a középfokú képzık megszüntetésérıl szól. A 7 paragrafusból álló rendelkezés meghatározta 

az intézetek szervezetét, melyhez gyakorló iskola, diákotthon, könyvtár, politechnikai képzést 

szolgáló mőhely és gazdasági kert tartozik, továbbá a képzés célját, feladatait, színtereit. A 

képzés céljában erısen kidomborították az ideológiai elemet.6 

 A felsıfokú tanítóképzés célja a hivatásukat értı és szeretı, kommunista világnézető 

és erkölcső tanítók nevelése. A célok alá rendelt feladatok között szerepel: a korszerő 

szakismeret, általános mőveltség, önálló, kreatív tanulás, esztétikai igényesség, mővészetek 

szeretete, egészséges életmód kialakítása, dialektika, a szocialista erkölcs fejlesztése (a 

hazafiság, proletárinternacionalizmus és humanizmus jegyében), ifjúsági mozgalmakban 

történı részvétel, népmővelési feladatok és hivatástudat tökéletesítése.7 

Az ideológiai alapon rendezıdı tantárgyi struktúra és tematika nem idegen elem a 

tanítóképzésben, így a leglátványosabbnak tőnı változások a képzés szervezeti elemeiben 

jelentkeztek. Struktúráját illetıen (elıadások, szemináriumok, félév, gyakorlati jegyek, 

vizsgák) fıiskolai jellegővé vált, de tanszékek szervezıdése még nem indult el. A hasonló 

vagy interdiszciplináris viszonyban lévı tantárgyak oktatói szakcsoportokba szervezıdtek. A 

történelmileg kialakult középfokú képzés jogilag érvényét veszítette ugyan, de bizonyos 

motívumaiban jelen voltak a kiscsoportos oktatásban, módszertani oktatásban, a 

készségtárgyak tanításában és a gyakorlati képzésben. 

Komplexebbé és átfogóbbá tette a képzést az a tartalmi törekvés, hogy a felsıfokúvá válásból 

eredı színvonal-emelkedés elınyei egyesüljenek az erıteljes nevelı – személyiségformáló 

hatásokkal. Az elméleti elıadások mellett az alacsony hallgató-létszámmmal, csoportokban 

folyó gyakorlati képzésnek, minden más felsıoktatási intézmény addigi praxisával szemben, 

                                           
6 Pethı László: id.mő 77.o. 
 
7 Bizó Gyula: Tanító- és óvónıképzés átszervezésérıl = Felsıoktatási Szemle 1960.1.sz. 36.o. 



különös figyelmet szenteltek. A személyre szabott tanári nevelımunka az oktatáson kívül a 

kollégiumi életben, a nyári táborozásokon és a termelési gyakorlatokon fejtette ki hatását. 

 A deklarált célok és feladatok nem rendítették meg a képzı intézeteket. Az átállás, az 

indulás azonban nem automatikusan történt. A „lenni vagy nem lenni” bizonytalanság 

érzésével szembesültek a képzıintézetek, így Jászberény is. A képzık 70-80 %-ának 

megszüntetése után mindössze 11 intézet maradt, amely elnyerte a felsıfokú képzés státuszát. 

Megszőnt a nagy múltú pápai, soproni és egri tanítóképzı. 

A döntés hátterében a tradicionális elemek kevésbé funkcionáltak. A város közvéleményét 

megosztotta annak lehetısége, hogy Jászberény is elveszítheti patinás intézményét.  

A kultúrapártoló polgárok, akik az intézet hallgatóinak oly sok hangversenyét, egyéb 

kulturális mősorát élvezhették már, messzemenı támogatásukról biztosították a képzıt. 

A város közvéleményét is tolmácsolta Gyıri Gyula országgyőlési képviselı, a jászapáti 

gimnázium tanára – a kulturális bizottság soron következı ülésén. A tanítóképzık felsıfokúvá 

alakításának témájához kapcsolódó hozzászólásában hangsúlyozta a kisvárosok elınyét, 

amely abban áll, hogy a végzıs diákok szívesebben maradnak kisebb településeken is, nem 

fognak hasra esni a nagyvárosi élettıl.8 

Az élet a szubszidiaritás elvét követve, egy helyi fórum patetikus hangvételő 

felszólalása után, pozitív fordulatot hozott. 1958 telén a Mővelıdési Minisztérium az összes 

érdekelt meghallgatására értekezletet hívott össze az intézet dísztermében. A felszólalók 

érzelmekkel és jogos racionális érvekkel próbálták meggyızni a minisztérium képviselıjét. 

A szakmát egyre inkább fojtogató pedagógushiány enyhítésére vonatkozó megjegyzés 

varázspálcaszerően hatott. Németh Ferenc visszaemlékezésében a felszólaló arról tett említést, 

hogy az alföldi tanyák, községek iskoláiban csak fokozódik a tanítók hiánya, mivel az ország 

másik felébıl nem fognak idejönni a tanítók. Ezért elsısorban itt helyben kell képezni 

alsótagozati pedagógusokat. 

 „A Szolnok megyei Néplap 1959. május 15-ei számában feltőnıen nagy betőkkel 

szedve, az alábbi címen jelentette be a megye pedagógus közvéleménye és az általunk nagy 

örömmel várt és fogadott hírt, ısszel nyílik a tanítóképzı fıiskola” – írta Tóth Gyula, az 

intézet pedagógiai tanára.9 

 Az intézetben folyó pedagógiai munka színvonala legalább annyira volt kiváltó 

tényezıje a pozitív döntésnek, mint maga az oktatáspolitika. 

                                           
8 Farkas Ferenc: Mozaikok egy jászapáti tanár életébıl   Jászsági Évkönyv  1999 
 
9 A Jászberényi Tanítóképzı Intézet Évkönyve  1968-1971. 20. o. 



 1958. október 13-17-e között országos pedagógiai szakfelügyelı látogatta meg az 

intézményt, aki egyben a képzık felett felügyeletet végzı minisztériumi elıadó is volt, a 

következıképpen értékelte a tapasztaltakat: 

„…A jászberényi tanítóképzı mind nevelési, mind esztétikai szempontból az ország egyik 

legjobb tanítóképzıi közé tartozik. Az intézmény belsı élete egészséges, az ifjúsága lelkes, 

bizakodó és sokoldalú. Benne él ez az iskola a társadalom életében, sıt motorja a Jászság 

kulturális életének.”10 

 Az átszervezés sorskérdéseit követıen feltételezhetjük, hogy nyugalmi idıszak 

következett. Az átszervezés konkrét lépései magukban hordozták a minıségibb munka 

lehetıségét, több évtizedes álom vált valóra a felsıoktatási státusba kerüléssel. 

 A tanévek eseményeirıl írt krónikák arról szólnak, hogy megszokott lendülettel, 

pezsgéssel folyt a mindennapi munka a leánygimnáziumban, a középfokú tanítóképzés 

felszámolásában és a felsıfokú képzés beindításában egyaránt. 

 Az intézetben 1955 – 1959 között mőködött egy leánygimnázium. Az ugrásszerően 

megnövekedett tanulói létszám befogadására a Lehel Vezér Gimnázium helyhiány miatt 

képtelen volt, így két gimnáziumi osztályt helyezett át a képzı tágas épületébe. Szervezetileg 

valójában két iskola mőködött egymás mellett: az Andrási Béla igazgató által vezetett 

tanítóképzı és a Kopácsy Béla tanulmányi vezetı által irányított leánygimnázium. E két 

intézménynek közös tanári kara volt. A leánygimnázium funkcionáló hét osztályának 

összesen 211 tanulója volt, míg a tanítóképzı III. és IV. osztályába 92 tanuló járt. 

 Az oktatáspolitikai tendenciáknak megfelelıen megerısödı gimnázium különvált a 

csökkentett tanulólétszámmal mőködı képzıtıl. Az új igazgatóval, Kiss Józseffel az élen, az 

immáron önálló testületet átköltöztették a Rákóczi úti korcsolyapálya melletti épületbe. 

Késıbb Kállai Éva néven vált ismertté. 

Ezzel egyidejőleg el kellett búcsúzni néhány olyan tanártól is, akikre 

szakképzettségüknél fogva a kimondottan szakirányban képzı új intézet nem tartott igényt. 

 1959 szeptemberében, az intézetnek tizenegy tanára volt. Az elsı tanévet Fejér Mária 

rajz, mővészettörténet, Kopácsy Béla logika, didaktika, Kopácsy Béláné ének-zene, Krasznay 

Ferenc mezıgazdaságtan, földrajz, Szabó Mihály ének-zene, Szombathy Miklós matematika, 

Tímár Mihály testnevelés, Tóth Gyula pedagógia, Vuics István rajz, Szénási Béla pedagógia 

szakos tanárok kezdték el, majd folyamatosan bıvült a tanári kar.  Ekkor érkezett Fábián 
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Zoltán, akinek munkájára különösen nagy szükség volt, mert a pedagógia szakos tanárok heti 

34 óra terheivel küzdöttek, még a többiek heti 20-24 óraszámban mőködtek.11 

 Elıtanulmányaikat tekintve közülük mindössze hárman: Fejér Mária, Tóth Gyula és 

Vuics István rajz szakos intézeti tanárok képviselték az „apponyis szellemiséget”. A speciális 

utat bejáró Apponyi Kollégiumot végzett tanárok a képzés fura fintorából érettségi 

bizonyítványt nem kaptak, de a többszörös szelekciós elven mőködı kollégiumi felvételi 

rendszer garantálta a legjobb képességő tanítók intézeti tanárrá válását. A meghirdetett 

politikai offenzívában viszont az Apponyi kollégiumot végzettekre (50-es években a 

tantestületek 30-40%) úgy tekintettek, mint az ellenforradalmi rendszer ideológiai híveire, 

politikailag ideológiailag nem voltak stabil támogatói az egységes, szocialista világnézető 

tantestület kialakításának.  

A 11 intézmény vezetésére fontossági sorrendben a következı szempontok alapján 

bírálták el a jelentkezéseket: 1. politikai, erkölcsi, világnézeti meggyızıdésük szilárdsága; 2. 

emberi magatartásuk; 3. szaktudásuk. Az újonnan kinevezett igazgatóknak, tanároknak alig 

voltak tanítóképzıs tapasztalataik.12 

Az 1959 szeptember 8-i tanévnyitón, egyben az új intézményavató ünnepségén a 

Központi Bizottság, a Mővelıdésügyi Minisztérium, a megye, a város párt- és állami vezetıi, 

képviselıi vettek részt, annak jeléül, hogy a politika mind országos, mind regionális és helyi 

viszonylatban nagy jelentıséget tulajdonít a tanítóképzésnek. 

 Andrási Béla igazgató az ezt megelızı alakuló értekezleten a tantestület elé állított 

célokat és feladatokat fogalmazta meg. Helyi viszonylatban jó pedagógiai, vezetıi érzékkel 

kiküszöbölte az 1958. évi 26.sz. rendelet egyik hiányosságát, amely az intézmény vezetıivel, 

tanáraival szemben lényegében semmiféle szakmai követelményt nem írt elı. A 

követelmények sorában prioritást hordozott a korszellemnek megfelelıen a marxista 

világnézet, hasonló hangsúlyt kapott az elmélyült, széles körő szaktudás, a társadalmi, 

politikai és kulturális munka területén tanúsított önkéntesség, az általános emberi 

magatartással motiváló példakép megteremtése a hallgatóság, a város pedagógusai és polgárai 

elıtt. 

 A képzés tartalmi komponenseit illetıen a legsürgetıbb megoldásra váró 

problémakörök a következık voltak: a nevelık önképzése, a tantestületek világnézeti és 
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nevelési egységének kialakítása, az elméleti oktatás és a gyakorlati munka, az iskola és 

társadalom egymáshoz közelítése. 

 A képzés új tanterve (1959) a felsıfokú szakirányú képzés jellegét domborította ki. A 

tanterv készítıi feltételezték, hogy az érettségit követıen a tanítójelöltek megfelelı általános 

mőveltség birtokában kezdték el tanulmányaikat. A klasszikus pedagógiai és lélektani 

stúdiumokon túl a szakmai képzést tette gazdagabbá az új tantárgyak megjelenése: gyermek- 

és ifjúsági irodalom, gyógypedagógiai alapismeretek, napközi otthon vezetése, 

ifjúságvédelem és gyermekotthoni nevelés. Ez a tanterv kiküszöbölte a szakma soha nem 

tapasztalt óriási hibáját, hogy a pszichológia tanítását eltörölte. 

A pedagógiai tárgyak sorában megnövekedett a neveléstörténet óraszáma (összesen 96 óra). 

Ideológiai alapú tematikája szorosan kapcsolódott az ugyancsak új tantárgyként jelentkezı 

mővelıdéstörténetéhez. Az elméleti ismeretanyag megszilárdulását az iskolai hospitálások 

biztosították, míg alkalmazási módjainak megismerését a tanítási gyakorlatok garantálták. 

 Amióta szervezett formában folyik a tanítóképzés, azóta tanterveiben a gyakorlatnak 

központi szerepe van. A fejlıdés minıségi mutatójaként láthatjuk, hogy szoros kapcsolatban 

áll a pedagógiai elmélettel. A tanult elmélet szintézisbe állítása a gyakorlattal a hallgató 

számára tudatossá teszi tanulásának folyamatát, amelynek lényege „mit miért tanul?”.13 

 A képzésben a gyakorlat magas óraszáma is igazolja hangsúlyos pozícióját. Heti 

óraszáma 3-6 óra, minden hallgató legalább 20-30 alkalommal végzett gyakorlótanítást. A 

külsı gyakorlatok öt hónapot vettek igénybe, amelynek során lehetıség nyílt a tanórán kívüli 

tevékenységekre, a falu életében való részvételre. 

 A közismereti tárgyak felszabadult óraszámainak jelentıs részét a gyakorlathoz 

nélkülözhetetlen tantárgypedagógia órakeretének növelésére fordították. 

Míg 1945 elıtt a 6 osztályos elemi népiskolában tanított valamennyi tantárgy oktatásának a 

módszertanát heti két órában egy tanár tanította, addig a felsıfokú képzés az általános iskola 

alsó tagozatában tanított tárgyak tantárgypedagógiáját szaktanárok adják elı a II. – IV. 

félévben összesen heti 22 órában. 

Államvizsga a VI. félév követelményeinek teljesítése után történik a következı 

tárgyakból: marxizmus-leninizmus, pedagógia, általános gyermek- és pedagógiai lélektan, 

neveléstörténet. A tételek komplexitását ebben az esetben is az elméletfüggı gyakorlat és a 

gyakorlatfüggı elmélet szintézise jelentette. 
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 A tanítóképzés felsıfokúvá válásának progresszív jellege elsısorban abban 

mutatkozik, hogy a szakirányú képzés elméletét általános pedagógiai, pszichológiai alapokon 

szilárd bázisra építette, a szakmódszertan kiemelt szerepével katalizátora lett az elmélet 

gyakorlatban történı alkalmazásának. Nem stigmatizálhatjuk a képzést technológiai jelleggel, 

hiszen nem a rutinírozott tanító kialakítása fogalmazódott meg célként. 

 A tanító szakmai kompetenciája nem rekedt meg az iskola falain belül. Az iskola erıs 

szálakkal kapcsolódik az adott település gazdasági, szociális és kulturális életéhez. Így a  

pályán szükséges ismeretek bıvítéséhez hathatósan hozzájárultak az úgynevezett területi 

társadalmi gyakorlatok, amelyekre általában a II. félév elvégzése után kerül sor. A hallgatók a 

gyakorlatokon az intézeti tanárok irányításával és részvételével ipari és mezıgazdasági 

üzemekben, termelıszövetkezetekben termelı munkát végeztek azzal a céllal, hogy 

megismerjék a falvak és tanyák dolgozóinak életét, munkáját. A fizikai munka pusztán része 

volt a gyakorlatnak, hiszen a hallgatók tájékozódtak a település politikai, gazdasági 

népmővelési, néprajzi, népmővészeti, közoktatási, nyelvi, földrajzi és történelmi viszonyairól 

is. A gyakorlat szükségszerőségét a pedagógushivatásra való felkészülés fontos elemeként 

indokolták. „A gyakorlatnak célja volt: megismerni a dolgozók életét. S ehhez nem puszta 

szemlélıdésre, hanem objektíven mérhetı feladatok alapján aktív tevékenységre volt 

hallgatóinknak szükségük. S ezt, ismétlem, sikerült a pedagógusképzés célkitőzésével 

összhangba hoznunk.” 14 

 Az Eötvös-féle  törvényektıl kezdve a tanítóképzés tradicionálisan hordozza magában 

a népmővelés és a gazdasági szaktanácsadás bizonyos formáit. Különösen a vidéken szerzett 

tekintélyük épült ezeken a területeken tanúsított, pedagógiai szakértelmükön túlmutató 

kompetenciára. 

Az intézmény hármas funkciója az oktatás, nevelés és a tudományos munka szorosan fonódik 

össze. A képzés szinte minden mozzanatát átszövi a nevelési szándék, amely a mai kor 

szakemberének túldimenzionáltnak tőnik.  

 A tanítóképzés eszmei-erkölcsi nevelésének egyik autentikus színtere a kollégium, 

amely „felelıs a szocialista alapközösségek kialakításáért” A kollégiumok egyedül a tanító- és 

óvónıképzı intézeteknek szerves része, mivel az intézettel közös igazgatással mőködik. 

Minden közösségnek van patronáló tanára, aki elindítja és irányítja a közösség alakulásának 

fejlıdési folyamatát, majd késıbb egyre nagyobb teret hagy a közösségnek öntevékenységen 

alapuló mőködésre. 
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  A hallgatók 90%-a kollégista volt, de a néhány helybeli tanuló is részt vett a 

kollégium életében. Az összekovácsolódó közösségek homogenitása annak köszönhetı, hogy 

az intézeti tanulmányi csoportok képezik a kollégium primér közösségeit is.15 

 A sokszínő tevékenységi körbıl érdemes kiemelni a kulturális bizottság munkáját, 

amelynek feladata a diákok kulturális életének és kulturált szórakozásának tervezése, 

szervezése és irányítása volt. A kulturális szórakozás objektív feltételei mellett az úgynevezett 

kollégiumi estek szolgálták a hallgatók mővelıdését és érdeklıdésük kielégítését. Céljukat és 

tartalmukat tekintve a két világháború közötti képzés önképzı köreire emlékeztetnek. A 

kulturális, tudományos, önképzıköri tevékenység a tanítópálya olyan területeire készített fel, 

amelyeket az intézményesített képzés nem vett fel programjába (versmondás, színjátszás, 

rendezvények szervezése…), de a leendı tanító munkájának szerves része lehet. Kétségtelen, 

hogy nem mindig közvetlenül a tanítói gyakorlatra készített elı, de mindig is a tanítóképzést 

szolgálta. Messzebbre vitte a hallgatók érdeklıdését bizonyos témakörökben képessé tette 

ıket arra, hogy önerejükbıl fejlıdjenek. 

 A felsıfokú tanítóképzésben az intézeti oktatók egyre nagyobb mértékben mélyedtek 

el a neveléstudományban, a szaktudományokban, egyre többen végeztek kutató, kísérletezı 

munkát és váltak országosan is megbecsült szakemberekké. 

 1975-ig a tanítóképzés fıiskolai rangra történı emelése elıtt kirajzolódott egy 

progresszív kutatószellem, amely nagymértékben hozzájárult a fıiskolai rendszerő oktatás 

beindításához. Az igényes önfejlesztı munka megalapozta a képzés jövıjét még a 

legnehezebb idıszakban is , ami közvetlen a felsıfokúvá válás után már körvonalazódott. Az 

egymást érı tantervek (1959, 1964, 1970, 1973) a szakmát elbizonytalanították, a képzés 

eredményességének mérhetıségét kérdıjelezték meg. A helyzetet tovább bonyolította az a 

tény, hogy a praktizáló pedagógusok kisebb része középfokon végzett, a  nevelık fele 

képesítés nélküliként kezdte, a többiek  pedig különbözı évjáratú kiképzésben részesült.16  A 

képzés fokozatosan elveszítette a középszintő tanítóképzés hagyományos elemeit, mint 

például az elıkép – teóriát, amely a népiskolai tantervhez való erıs kötıdést jelentette.17 A 

felsıfokú képzésben pedig éppen a sajátos tantervi célkitőzéseknek köszönhetıen még 

idegenül mozgott. A pedagógusképzés túlzott hierarchiájának nyomasztó tünetei a 

tanítóképzést a tanárképzés közelébe terelte, (lásd tantárgycsoportok egységes programja, 
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közös jegyzetek és tankönyvek,  tanári és tanítói gyakorlati képzés egymáshoz igazítása )ami 

komoly áldozattal járt . A gyakorlati képzés tantervi aránya kritikus módon lecsökkent, s ez 

által a szakma markáns vonásai elmosódtak. A szakemberek komoly erıfeszítésébe került , 

hogy tanítóképzésünk több évtizedes kísérletekkel megalapozott tantervi fejlesztımunka 

eredményeként újult erıre kapott.              


