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Pethő László, a hazai tanítóképzés történetének elismert kutatója egy 
1988-as tanulmányában arra világított rá, hogy míg a tanítóképzés 
felsőfokúvá válására a szakma a képzés történetének fontos állomásaként 
tekint, addig a főiskolává válás jelentőségéről valahogy megfeledkeztek, 
jóval kevesebbet emlegették a tanítóképzésnek ezt a második 
„rangemelését”. Így írt erről a jeles jászberényi oktató: „Az 1974-76-os 
átszervezést – tapasztalataim szerint – általában kevésbé tartják 
jelentősnek. […] Rutinakciónak, jogi formulázásnak, röviden, 
meglehetősen jelentéktelen eseményeknek ítélték. Meglátásom szerint a 
tanítóképzők főiskolásítása számottevő oktatáspolitikai lépés volt, amely a 
magyar oktatásirányítás igen sok jellemző jegyét viselte magán” (Pethő, 
1988:116). Pethő megállapítása azért is nagyon fontos, mert a 
főiskolásítás folytatása és egyben betetőzője volt az 1959-ben megindult 
folyamatnak: a tanítóképzés hazai felsőoktatásba történő beillesztésének. 
Jelen tanulmányomban azt kívánom körüljárni, hogyan élték át ezt a két 
nagy változást, a felsőfokúsítást és főiskolásítást a tanítóképzés leginkább 
alkalmazkodásra kényszerített szereplői: az oktatók, akik parvenüként, 
újonnan felkapaszkodott felsőoktatóként jelentek meg a korábban 
felsőfokúvá vált képzések hazai tanári közösségeihez viszonyítva. 
Tanulmányomból ki fog derülni, hogy a képzős tanárok mennyire fogadták 
egyetértéssel vagy örömmel ezt a rangemelkedést, amely kimozdította 
őket eredeti körükből, s közben új feladatokat és kötelezettségeket rótt 
rájuk. Két lépcsőben történt ugyan a felsőoktatóvá avanzsálásuk, de még 
így is ambivalensen fogadták az új szerepet, nehezen alkalmazkodtak a 
megváltozott keretekhez és tartalmakhoz. Ugyan részben kicserélődtek és 
folyamatosan új tagokkal is bővültek a képzős tantestületek, mégis 
megállapítható, hogy a valódi felsőoktatóvá válás még azokat is próbára 
tette, akik korábban nem dolgoztak a középfokú tanítóképzésben.  

Mint ahogy az a tanító- és óvónőképző intézetek igazgatóiból alakult 
Előkészítő Bizottság 1963 elejére elkészült javaslatából kiderül, a 
tanítóképző intézetek főiskolásítása már a 60-as évek elején napirendre 
került a minisztériumban és az intézetekben is. Ez az Előkészítő Bizottság 
az 1962. október 3-i igazgató megbeszélésen alakult meg, vezetőjéül 
Andrási Béla jászberényi igazgatót választották, a tagok pedig a 
következők voltak: Tóth Lajos, Hajdú Tibor, Osváth István és Janák Emil. 
Az Előkészítő Bizottság a 70-es évek legelejére tartotta célszerűnek 
időzíteni ezt az újabb előrelépést, amely további szervezeti változásokat is 
hoz majd magával. Ezt így fogalmazták meg az 1963. február 15-én és 
16-án tartott igazgatói értekezleten megvitatott javaslat szövegében: „A 
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főiskolai szervezettségre való áttérést – amennyiben további 
tapasztalataink azt igazolják, hogy a minden szempontból eredményesebb 
tanító- és óvónőképzésnek egyedül ez a biztosítéka – a fejlesztési tervek 
végrehajtásával párhuzamosan, tehát az 1971/72. tanévtől kezdődően 
javasolja a Bizottság.”1 Az igazgatók meglehetősen optimistán terveztek: 
az általuk előirányzott időponthoz képest pár évet csúszott a főiskolásítás 
megvalósítása.  

 
A szervezeti struktúra átalakulásának első lépcsője:  
a szakcsoportrendszer 
 
Az 1959-es felsőfokúvá válás egyik fontos következménye volt, hogy az 
addig egységes és oszthatatlan képzős tantestületek tagjait 
szakcsoportokba osztották be. Sárdi Béla nyíregyházi tanítóképző intézeti 
tanár a következő meghatározást adta a szakcsoport fogalmáról: „A 
felsőfokú képzési jelleg szervezeti kerete a szakcsoport volt, amely a 
főiskolai tanszéki rendszer átmeneti formációjaként fogható fel” (Sárdi, 
1979:22). A tanítóképzőkben felállított új szervezeti egységek funkcióit a 
nyíregyházi képző akkori igazgatója, Adriányi László így foglalta össze az 
1961. december 21-én tartott intézeti tanácsülésen: „A szakcsoport 
feladata a képzés színvonalának emelése, egységes módszerbeli eljárások 
kialakítása és érvényesítése az egyes tantárgyak, a rokontárgyak 
területén folyó oktató-nevelő munkában.”2 Egy-egy szakcsoport 
alakításához legalább három azonos szakú vagy rokon tudományokkal 
foglalkozó tanár volt szükséges. Voltak olyan szakok, amelyek helye 
kérdéses volt ebben a struktúrában. Így pl. Nyíregyházán a felsőfokú 
tanítóképző egyetlen orosz szakos tanárának elhelyezése, megfelelő 
szakcsoportba való beosztása okozott némi fejtörést. Erről 1961 
februárjában az igazgató így nyilatkozott: „Az orosz nyelv intézeti tanárát 
a marxisták szakcsoportjába fogjuk beosztani, mivel tárgya intézetünkben 
erősen politikai, világnézetformáló jellegű.”3 Az 1961 decemberében 
tartott tanácsülésen tartott igazgatói beszéd alábbi mondataiból kiderül, 
hogy mégis máshol jelölték ki az orosz nyelvet oktató tanár helyét: 
„Intézetünkben minden tanárt bevontunk valamely szakcsoport 
munkájába. Így pl. egyetlen orosz szakos tanárunkat a nyelvi irodalmi 
szakcsoport munkaközösségébe.”4 

                                                           

1 Javaslat a tanító- és óvónőképzés továbbfejlesztésére (3. sz. melléklet a 63088/63. sz. ügyirathoz), 5 
oldalas gépirat, Andrási Béla, Osváth István, Janák Emil, Dr. Tóth Lajos, Szécsi Zoltán és Kobold 
Ferenc aláírásával. Az idézett szövegrész a gépirat 3. oldalán található. NYE Irattár, Felsőfokú 
Tanítóképző iratai, 1963-as dosszié  
2 Jegyzőkönyv az Intézeti Tanács 1961. december 21-én tartott üléséről, 7 oldalas gépirat, Adriányi 
László aláírásával, 356/1961-es ügyiratszámmal iktatva. Az idézett szövegrész a gépirat 1. oldalán 
található. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1961-es dosszié 
3 Beszámoló jelentés az intézet I. félévi munkájáról, 17 oldalas gépirat, Adriányi László aláírásával, 
1961. február 20-i keltezéssel, 29/1961-es ügyiratszámmal iktatva. Az idézett szövegrész a gépirat 14. 
oldalán található. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1961-es dosszié 
4 Jegyzőkönyv az Intézeti Tanács 1961. december 12-én tartott üléséről (lásd 2. lábjegyzet), 1. old. NYE 
Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1961-es dosszié 
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A szakcsoporti rendszerről az előbb említett Előkészítő Bizottság a 
tanító- és óvónőképzés továbbfejlesztéséről írt javaslatban pozitívan 
nyilatkozik. Elsősorban azért, mert a szakcsoportokban egymással teljesen 
egyenrangú „intézeti tanárok” dolgoztak, s ez a rendszer szolgált a 
nevelőhatások koordinálásának, integrálásának legfőbb biztosítékául a 
javaslat szerint. A tanszéki rendszer, amelyet a főiskolává válás hozhat 
magával, éppen a nevelőhatások egységét fogja megbontani. A javaslat a 
következő veszélyeket vizionálja: „…tanszéki különállás, esetleges 
sovinizmus, és ezzel együtt a nevelőhatások differenciálódnak, 
széthullanak, amit csak fokozni fog a külön vezetés alá kerülő kollégium.”5 
A tanszéki rendszerre való áttérés negatív hatásai, amelyeket az 1963 
elején készített javaslat megjósolt, az 1970-es évek második felében 
valóban mind érezhetővé váltak a főiskolákká avanzsált tanítóképzőkben. 

Ugyanez a javaslat szól a tanítóképző intézeti tanárok sajátos 
helyzetéről és más felsőoktatókhoz viszonyított presztízséről is. A javaslat 
összeállítói szerint a tanítóképzés sajátos feladatai olyan oktatótípust 
igényelnek, amelynek a szerepkörét jobban lefedi az intézeti tanárok által 
képviselt szerepfelfogás, mint a más felsőoktatási intézményekben 
működő tanszéki oktatókkal szembeni elvárásrendszer. Nem tartják éppen 
ezért sérelmesnek a tanítóképzős igazgatók azt, hogy a felsőfokú képzők 
oktatói „csak” intézeti tanárok, mindenféle formális előmeneteli lehetőség 
nélkül. Úgy vélik, a képzős tanároknak nem elsődleges feladatuk a 
tudományok művelése és a publikálás, de akit fűt a közlésvágy, az ebben 
a szervezeti formában is közzéteheti a kutatásai eredményeit. Mindezt az 
alábbi formában fogalmazták meg: „Egyébként semmivel sem kevésbé 
»rangos« dolog intézeti tanárnak lenni, mint tanszéki docensnek, 
adjunktusnak, stb. Nem, mert ennek megvan és meg is lesz a fedezete 
eddigi és elkövetkező eredményeinkben. – A mi profilunk elsősorban az 
oktató-nevelő munka, és másodsorban a tudományok művelése. 
Semmivel sem lehet alacsonyabb értékűnek minősíteni nálunk azt az 
oktatót, aki nem ír ugyan tudományos értekezéseket, de korszerűen, 
magas színvonalon oktat és nevel, akinek ilyen munkája, egyénisége, 
emberi magatartása talán egy egész életre determinál. – Ha van írnivaló, 
ha nincsenek gátlások, akkor az alkotás belső ösztöne és ereje ebben a 
szervezeti formában is megiratja azt!”6  

Ebben a javaslatban indítványozta az Előkészítő Bizottság azt is, hogy 
1963. szeptember elsejére épüljön ki egységes szakcsoportrendszer a 
tanítóképző intézetekben, így megszűnnének az intézetenként különböző 
(és más elvek szerint szervezett) szakcsoportok. Az alábbi szakcsoportok 
szervezését látják észszerűnek a javaslat összeállítói: a/ marxista, b/ 
pedagógia elm., c/ gyak. képzési, d/ nyelvi és irodalmi, e/ 
természettudományi, f/ ének-zenei, g/ rajz-kézimunkai, h/ testnevelési. 

                                                           
5
 Javaslat a tanító- és óvónőképzés továbbfejlesztésére (lásd 1. lábjegyzet), 2. old. NYE Irattár, 

Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1963-as dosszié  

6 Javaslat a tanító- és óvónőképzés továbbfejlesztésére (lásd 1. lábjegyzet), 2. old. NYE Irattár, 
Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1963-as dosszié  
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1963 elején a budai képző néhány tanárából (többnyire a szakcsoport-
vezetőkből) egy bizottság alakult, s e bizottság tagjai (Békési Lajos, Piry 
József, dr. Bihari János, Szőnyei Tibor és dr. Kovács Ferencné) még annak 
az évnek az első harmadában végiglátogatták az ország összes tanító- és 
óvónőképző intézetét, hogy világos, árnyalt képet nyerjenek a 
szakcsoportrendszer működéséről és mindazokról a problémákról, 
amelyek e szervezeti forma kapcsán az egyes intézetekben felmerülnek. A 
látogatók tapasztalatait Békési Lajos, a budai képző igazgatója és egyben 
a szakcsoportok munkájával foglalkozó bizottság elnöke 12 oldalas 
jelentésben összegezte. A jelentés részletes áttekintést nyújt a 
meglátogatott intézmények szakcsoportjainak belső életéről, az egyes 
szakcsoportok egymással és a vezetőséggel kialakított kapcsolatáról, 
valamint a szakcsoportvezetők tevékenységéről. A beszámolóból kiderül, 
hogy az egyes tanítóképzők egymástól eltérően értelmezték a 
szakcsoportok funkcióit, nem is mindenütt látták át és használták ki ennek 
a struktúrának az előnyeit. A szakcsoportvezetők sem azonos módon 
értelmezték a feladataikat, voltak, akik a vezetői megbízásban pusztán 
egy adminisztratív funkciót láttak, és a formálisan ellenőrizhető 
tennivalókra koncentráltak, s voltak olyan intézetek is, ahol a 
szakcsoportvezetők komolyabban átérezték a rájuk bízott oktatók szakmai 
és ideológiai fejlődéséért vállalt felelősséget, s igyekeztek egészen konkrét 
formában segítséget nyújtani a szakcsoportjuk tagjainak a szakmai 
továbbhaladásukban. Békési hangsúlyozza, hogy a szakcsoportot mint 
szervezeti formát minden tanító- és óvónőképzőben jónak tartják. 
(Ugyanakkor a felmerült problémák mégis azt mutatják, hogy ez az 
állítólag „jónak tartott” szervezeti forma nem könnyen szervesült a 
tanítóképzők világába.)  

A szakcsoportok rendszerét tekintve némi tarkaságot, változatosságot 
állapítottak meg a látogatók. „Azt tapasztaltuk – írja Békési –, hogy szinte 
minden intézetben van pedagógia szakcsoport, anyanyelvi szakcsoport, 
marxista szakcsoport és ének-zene szakcsoport. Ezenkívül egyes 
intézetekben van természettudományi szakcsoport, vagy gyakorlati 
képzési szakcsoport és van u. n. »vegyes szakcsoport«, azokból az 
intézeti tanárokból, akik alacsony létszámuk miatt nem alkothatnak önálló 
szakcsoportot. (Pl. Sopronban a marxista oktatók a pedagógiai 
szakcsoport kötelékébe tartoznak, Kecskeméten egy szakcsoportvezető 5 
tantárgyat és 11 tanárt fog össze, Nyíregyházán a természettudományos 
tárgyak, a rajz és a testnevelés alkot egy szakcsoportot.)”7  

Bár az egyes intézetekben határozottan törekedtek arra, hogy egyetlen 
oktató se maradjon szakcsoporton kívül, szinte mindenütt voltak olyan 
oktatók, akiket nehezen lehetett besorolni a kialakított szakcsoporti 
struktúrába. Az ő elhelyezésükkel kapcsolatban háromféle gyakorlatot 
figyeltek meg a látogatók. A budai képző igazgatója így mutatta be ezt a 

                                                           

7 „Jelentés a Tanító- és Óvónőképző Intézetek szakcsoportjai munkájának néhány kérdéséről” c., 12 
oldalas gépirat, Békési Lajos aláírásával, 1963. április 30-i keltezéssel, 442/1963-as ügyiratszámmal 
iktatva. Az idézett szövegrész a gépirat 11. oldalán található. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző Iratai, 
1963-as dosszié 



51 

három megoldást: „1. Mivel ezek a tanárok legtöbb esetben módszertant 
is tanítanak, ezért az u. n. gyakorlati képzési csoportba osztották be őket. 
(Pl. Sárospatak, Jászberény.) 2. Beosztják őket valamelyik másik 
szakcsoportba. 3. Az intézet igazgatója, vagy helyettese közvetlenül 
irányítja és ellenőrzi őket.”8 A Békési-féle látogatócsoport nem tartotta 
helyesnek a „vegyes” szakcsoportok kialakítását, mert ezekben éppen a 
szakcsoportok fő funkciója nem érvényesült. „Hiszen a szakcsoportok 
leglényegesebb feladata – írja Békési – a szakmai kérdésekkel való 
elmélyült foglalkozás és ezekben a vegyes szakcsoportokban éppen a 
speciális szakmai jelleg sikkad el. […] Nem helyes, ha a már működő 
szakcsoportok fejlődését akadályozzuk azzal, hogy »vegyes« 
szakcsoportokká fejlesztjük őket.”9 A látogatók vélekedése szerint a 
szakcsoportba nehezen sorolható tanárokra vonatkozóan az a 
legsikeresebb megoldás, ha közvetlenül az igazgató vagy az 
igazgatóhelyettes irányítása alá helyezik őket. Helytelennek, 
célszerűtlennek tartják a gyakorlati képzési szakcsoport létrehozását is a 
tanítóképző intézetekben. Furcsa kettős identitás alakulhat ki e 
szakcsoport tagjaiban, hiszen ők már eredendően egy másik szakcsoport 
tagjai. A Békési-féle bizottság logikája szerint a gyakorlati kiképzés 
irányításával, ellenőrzésével minden intézetben a pedagógia szakcsoport 
vezetőjét kellene megbízni.  

A jelentés több elszórt megjegyzéséből az tűnik ki, hogy a legtöbb 
helyen nem valósult meg a szakcsoportokon belüli folyamatos 
tapasztalatátadás, véleménycsere. „Eléggé általános jelenség – szögezi le 
a jelentés összeállítója –, hogy a tanárok alig-alig látogatják egymás 
óráit.”10 Intézetenként eltérő volt az is, hogy a szakcsoportvezetők milyen 
gyakran látogatták az irányításuk alá tartozó egység oktatóinak óráit. 
Szombathelyen havonta látogatták a szakcsoportvezetők a csoportjukba 
tartozó intézeti tanárok óráit. Más intézetekben általában félévente került 
sor szakcsoportvezetői látogatásra. A sárospataki tanítóképzőben pedig a 
budai kollégák kiszállásáig nem is végeztek ilyen jellegű munkát a 
szakcsoportok vezetői.  

Mivel az 1963 eleji látogatások egyik fő tanulsága az volt, hogy a 
szakcsoportok működése még nem tekinthető minden területen 
eredményesnek a legtöbb felsőfokú tanítóképzőben, az egyes intézetek 
vezetői igyekeztek intenzívebb (tanszékszerű) működésre rábírni a 
szakcsoportokat. A nyíregyházi felsőfokú tanítóképző 1963. szept. 2-i 
oktatói értekezletén kifejezetten hangsúlyozta az igazgató, hogy 
világosabban szeretné látni ennek a szervezeti formának a beválását és a 
pozitív hatásait. Ezt a kívánságot így rögzítette az értekezlet 
jegyzőkönyve: „Emlékeztet az igazgató a tanévzáró oktatói értekezleten 
megjelölt intézeti feladatra: »… fokozni kell a szakcsoportvezetés 

                                                           

8 Jelentés a Tanító- és Óvónőképző Intézetek szakcsoportjai munkájának néhány kérdéséről (lásd 7. 
lábjegyzet), 11. old. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1963-as dosszié  
9 Jelentés a Tanító- és Óvónőképző Intézetek szakcsoportjai munkájának néhány kérdéséről (lásd 7. 
lábjegyzet), 11-12. old. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1963-as dosszié 
10 Jelentés a Tanító- és Óvónőképző Intézetek szakcsoportjai munkájának néhány kérdéséről (lásd 7. 
lábjegyzet), 8. old. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1963-as dosszié 
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szerepét, a szakcsoporti munka intenzitását minden tekintetben – a 
tudományos kutatás, kísérletezés, alkotás fontosságáról sem feledkezve 
meg!«”11  

A tanítóképzők igazgatóinak 1967 márciusában tartott szombathelyi 
értekezletén a miniszteri referátum hangsúlyozottan foglalkozott a 
szakcsoporti rendszer kérdéseivel is. Ennek hatására készített 1968 
januárjában Hegedűs András bajai tanítóképző intézeti igazgató javaslatot 
a szakcsoportok célszerűbb megszervezésére. Hegedűs jól látta azt, hogy 
a felsőfokúvá válás után, az egyes intézetek szakcsoportjainak 
kialakításakor nem érvényesültek egységes, végiggondolt szakmai elvek, 
az egyes intézetek szakcsoportstruktúrája ötletszerűen, olykor személyi 
szempontok alapján jött létre. Azt is nehezményezte (amit már a budai 
képző tanárai is megemlítettek az 1963-as látogatásaik tapasztalatainak 
értékelésekor), hogy nem valósították meg a tanítóképzők nagy részében 
azt a helyes elvet, hogy minden intézeti tanár csak egy szakcsoport tagja 
legyen. A pedagógia szakos tanárok és az egyes tárgyak 
szakmódszertanának tanárai egyszerre voltak tagjai a szaktárgyi 
szakcsoportjuknak és a gyakorlati képzési szakcsoportnak is. A rendszer 
problémáit így foglalta össze a bajai tanítóképző igazgatója: „Az 
elaprózottság, a koncepció nélküli szakcsoportszervezés, a nevelők két 
szakcsoportban való működtetése mutatja a tanítóképző intézetek 
szakcsoporti szervezettségének fogyatékosságait.”12 Hegedűs öt 
szakcsoport létesítésére tesz javaslatot az egyes intézetekben. Ezek a 
szakcsoportok a következők lennének: marxizmus-leninizmus 
szakcsoport, neveléstudományi szakcsoport, nyelvi-irodalmi szakcsoport, 
természettudományi szakcsoport és esztétikai szakcsoport. Ez utóbbi az 
ének-zene és a rajz oktatóit, valamint e tárgyak szakmetodikusait foglalná 
magába.  

Hegedűs javaslatával nem zárultak le a szakcsoportrendszer javítására 
vonatkozó kísérletek. Andrási Béla, a jászberényi tanítóképző igazgatója 
és a Tantervi Bizottság elnöke 1969 őszén kapott felkérést a Művelődési 
Minisztérium Pedagógusképző Osztályától arra, hogy dolgozza ki a 
szakcsoportrendszer átalakítására, korszerűsítésére vonatkozó tervezetét. 
Andrási Béla javaslatában leszögezte, hogy a korszerű tanítóképzést 3 
szakcsoport működtetése szolgálhatja a legeredményesebben a felsőfokú 
intézetekben. Úgy vélte, hogy egy tanítónak ideológiai, pedagógiai és 
módszertani kulturáltságra van szüksége. Ennek megfelelően javasolta 
egy marxizmus-leninizmus szakcsoport, egy neveléstudományi 
szakcsoport és egy tantárgy-pedagógiai szakcsoport felállítását. Ez a 
struktúra jóval összefogottabbnak és egyszerűbbnek tűnt, mint az 

                                                           

11 Jegyzőkönyv az 1963. szeptember 2-án tartott tanévnyitó oktatói értekezletről c., 4 oldalas gépirat, 
Adriányi László aláírásával, 356/1963-as számmal iktatva. Az idézett szövegrész a gépirat 2. oldalán 
található. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1963-as dosszié 
12 „Javaslat a tanítóképző intézetek jobb szakcsoporti szervezettségére” című, 5 oldalas gépirat, 
Hegedűs András intézeti igazgató aláírásával, 1968, január 17-i keltezéssel. A Művelődésügyi 
Minisztérium 60128/1968. XII. ügyiratszámú kísérőlevéllel küldte ki az anyagot a tanítóképző 
intézetek igazgatóinak. Az idézett szövegrész a gépirat 3. oldalán található. NYE Irattár, Felsőfokú 
Tanítóképző iratai, 1968-as dosszié  
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intézetekben felállított, kisebb létszámú, csupán egy-egy részterületet 
összefogó szakcsoportok. Andrási így védte az általa célszerűnek tartott, 
kevésbé differenciált szakcsoportrendszert: „A napjaink pedagógiai 
problémáinak megoldását célzó komplex tudományos munkavégzésre is 
alkalmasabbnak látszik ez a keret, mint a kis szakcsoporti 
szétaprózottság.”13 

Andrási számba vette az általa elképzelt, differenciálatlan struktúra 
ellenzőinek lehetséges érveit is. Jogosnak tartja azt a kérdést, hogy mi 
lesz az ilyen nagy és átfogó keretek között egyes közismereti tárgyak 
(irodalom, matematika) és az ún. készségtárgyak speciális problémáinak 
megtárgyalásával. Úgy véli, e tárgyak tanítóképző intézeti oktatásának 
problémáiról egyrészt összevont értékezleteken is lehet tanácskozni, 
másrészt pedig néhány intézet azonos szakosai tarthatnak bizonyos 
időközönként (pl. félévente) tapasztalatcsere jellegű megbeszéléseket, 
amelyeken az említett tárgyak tanításával kapcsolatos kérdések terítékre 
kerülhetnek. Azzal az érvvel is számolt, hogy így esetleg túl népes lesz 
egy-egy szakcsoport, bizonyos intézetekben akár 14-15 fős szakcsoportok 
is létrejöhetnek. Ezt a kifogást sem tartja helytállónak, ugyanis úgy 
gondolja, hogy az egyes szakcsoportokon belül a tudományos munka 
végzésére, kutatásra kisebb csoportok szükség szerint alakíthatók.   

A szakcsoportrendszer mérlegét nem egyértelműen pozitívan vonta meg 
Rozsondai Zoltán abban a tanulmányában, amellyel a tanítóképzés 
felsőfokra emelésének 10. évfordulóját köszöntötte. Ebben az 1969-es 
írásában úgy vélte, hogy ez a rendszer, amelyben a kezdő oktató 
egyenrangú lesz a nagy oktatói tapasztalattal rendelkező intézeti tanárral, 
nem segíti a színvonalas oktatói utánpótlás biztosítását. A kedvezőtlen 
állapotok megváltoztatásának legfőbb feltételét a tanszéki rendszerre (és 
az ezzel járó „szubordinációs oktatói karra”) való áttérésben látta. Ennek 
természetesen az lenne a feltétele, hogy nagyobb hallgatólétszámmal 
működjenek a tanítóképző intézetek. Miben látta tehát Rozsondai a 
tanítóképzés megreformálásának következő lépését ekkoriban? Így 
fogalmazta meg az új kihívást: „Olyan befogadóképességű intézetek 
megszervezése, amelyekben minden szakon az oktatók létszáma annyira 
emelkednék, hogy a tanszék minden szakon megalakítható lenne” 
(Rozsondai, 1969: 235). A későbbi években megmutatkozott, hogy 
Rozsondai álma a tiszta profilú tanszékekről a tanítóképzésben igazából 
megvalósíthatatlan. 

 
  

                                                           

13 „Kedves Igazgató Elvtárs! Kedves Barátom!” megszólítással kezdődő, 6 oldalas gépirat, Andrási Béla 
intézeti igazgató aláírásával, 1969. okt. 11-i keltezéssel. A 283/1969. ügyiratszámú levél másolatához 
csatolva. Az idézett szövegrész a gépirat 2-3. oldalain található. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző 
iratai, 1969-es dosszié  
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A szervezeti struktúra újabb átalakulása: a tanszéki rendszer 
bevezetése 
 
A főiskolává válás hozta magával végül a tanszéki struktúrára való 
átállást. Ez a szervezeti struktúra idegen volt a tanítóképzés szellemétől, 
az oktatói kapcsolattartás tanítóképzős hagyományaitól. Kováts Dániel, a 
sárospataki tanítóképző oktatója így vázolta az új struktúra bevezetésével 
kialakult felemás helyzetet: „A tanszéki szervezet a tanítóképző 
főiskolákon is az egyetemi szisztémára épül, holott egészen eltérőek a 
képzési sajátosságok. Az egyetemen a szaktudományi képzés dominál – 
erős tudósképzési törekvéssel –, a tanárképző főiskolákon is inkább 
összhangban van a tanszéki rendszer a szaktanárképzéssel. A tanítóképző 
főiskolán – a közművelődési tanszék kivételével – minden tanszék 
foglalkozik minden hallgatóval. […] Szakmai és funkcionális alapon tehát 
nem látjuk egy jó tanszéki rendszer kiépítésének lehetőségét 
pillanatnyilag” (Kováts, 1985:40-41). A tanszéki struktúra akadálya lett 
annak is, hogy a tanítóképzést a maga egységes és „oszthatatlan” 
rendszerében szemléljék az oktatók, és ez a szervezeti forma lett a 
melegágya a szűkebb látókörű, tantárgyi korlátokon felülemelkedni nem 
tudó gondolkodásnak. Romankovics András ezt a jelenséget a következő 
módon fogalmazta meg: „Az igazi konfliktus a személyes oktatói 
érdekekkel párosuló tantárgyi sovinizmus és a tanítói gyakorlat 
szükségleteire figyelő, a tanítóképzés egészében gondolkodó szemlélet  
képviselői között érzékelhető” (Romankovics, 1985:76).  

A tanszéki struktúra a különböző területeket képviselő oktatók 
együttműködésének akadályává is vált, ahogy ezt a debreceni tanítóképző 
egyik tanszékvezetője is elpanaszolta: „A növekedés és a főiskolává való 
átszervezés következtében atomizálódtak a tanszékek: minden egyes 
tanszék önálló várrá lett, a tanszékek közt jószerivel megszűnt minden 
kontaktus. Nem ismerjük a többi tanszékre felvett új oktatókat, a gyakorló 
iskola nevelőivel sincs már kapcsolatunk” (Garami, 1980:35). 
Bármennyire is nagy volt az oktatói gárda a felsőfokú tanítóképző 
intézetek némelyikében, a tanszéki struktúra bevezetéséig mégis érezhető 
volt az oktatói karban valamiféle testületi egység, testületi szellem. Ezt a 
közös célokon és részben közös módszereken alapuló testületi egységet 
ásta alá a tanszéki rendszer. A budapesti tanítóképzőben így zajlott le ez a 
folyamat: „1974-75-ig, amíg az oktatás egyetlen épületben folyt, és a 
főállású tanári kar létszáma 30 és 50 fő között mozgott, a tanszéki 
rendszer kialakulása ellenére az intézmény egyetlen differenciálatlan 
egységként működött. Ez a szervezet azonban a főiskolává válással 
megbomlott. A minta az egyetem lett: […] a neveléstudományi tanszéken 
belül például öt munkacsoport épült ki, s már hellyel-közzel tapasztalható, 
hogy ezek idővel önálló tanszékekké kívánnak válni” (Garami, 1980:35).   

A tanszéki rendszer kialakításakor felmerültek ugyanazok a problémák, 
amelyekkel a szakcsoportrendszer létrehozásakor és működtetése idején 
szembesültek a tanítóképzők: ez a mesterséges széttagolás nem (vagy 
csak ritkán) eredményezett valódi, olajozottan működő 
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munkaközösségeket, inkább kényszerközösségek jöttek létre, amelyekben 
az oktatók jó része nem találta a helyét és kényelmetlenül érezte magát. 
Szinte minden intézményben voltak „vegyes összetételű” tanszékek, 
kényszerkoalícióban dolgozó oktatói csoportok. Kováts Dániel, aki a 
sárospataki tanítóképző főiskola tanszékeinek működését elemezte, saját 
főiskolája példáján mutatta be, hogy a tanítóképzésben nem is lehet cél a 
„tiszta profil” tanszéki szinten, „inkább célszerű az integráló folyamatokat 
erősíteni, mint a differenciálókat” (Kováts, 1985: 41). Ő azt javasolta, 
hogy mindaddig, amíg logikusabb szervezeti rendet nem találnak ki, a 
legkedvezőbb megoldás az lenne, ha négy tanszék működne a tanítóképző 
főiskolákon. Ezek a tanszékek (és a hozzájuk tartozó tudományterületek) 
a következők lennének: 

1. neveléstudományi (filozófia, etika, pszichológia, pedagógia, logika, 
vezetéselmélet, közoktatáspolitika, állampolgári és jogi ismeretek); 

2. társadalomtudományi (anyanyelv, irodalom, idegen nyelv, 
művelődéstörténet, tudományos szocializmus, társadalomismeret), 
ide tartozhatna a könyvtártan is; 

3. természettudományi (matematika, természetismeret, technika, 
oktatástechnika, testnevelés); 

4. művészeti nevelési (ének-zene, zenetörténet, rajzolás-festés, 
művészettörténet, esztétika, bábjáték).  

 
Kováts a struktúratervezettel kapcsolatban megjegyezte, hogy 

egyesekből talán ellenállást válthat ki a marxizmus alkotóelemeinek 
különválasztása (a koncepcióban valóban nem szerepel marxista tanszék), 
de kijelentette, hogy az ideológiai tárgyak más-más tanszékekhez való 
rendelése segíthet abban, „hogy a világnézeti nevelés áthassa a 
szaktudományok művelését és a gyakorlatot!” (Kováts, 1985:42). Az 
általa vázolt tanszéki struktúrában nemcsak az oktatók kooperációjának 
biztosítékát látta, hanem a tudományos munkavégzés ideális keretét, 
alapját is. „Alapelvünk csak az lehet – írta –, hogy a tudományos 
tevékenységnek is a tanszék a bázisa. Megfelelő működés esetén itt 
integrálódhat az oktatók munkájának többi elemével” (Kováts, 1985:54).  

 
A felsőfokúvá vált intézetek tanárai és a tudományos munka 
 
A felsőfokúvá válás a képzős tanári testületek számára új 
követelményekkel is járt, az intézeti tanároknak az eddigi tanári 
szerepüktől eltérő oktatói szerepértelmezéshez, szerepmeghatározáshoz 
kellett igazodniuk, meg kellett felelniük a felsőoktatókkal szemben 
támasztott elvárásoknak. Ezek közül az elvárások közül a tudományos 
munkába való bekapcsolódás, a kutatási eredmények közzététele, a 
szakírói tevékenység folytatása tűnt a legnehezebben teljesíthetőnek a 
frissen felsőoktatóvá avanzsált képzős tanárok körében. Kevesen 
szereztek a felsőfokú tanítóképzőkben tudományos fokozatot, és kevesen 
publikáltak folyamatosan. Ez a probléma szinte folyamatosan előkerült a 
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tanítóképző intézetek oktatói gárdáival kapcsolatban, de nem szűnt meg a 
főiskolává válás után sem. Már az 1962. augusztus 31-i budapesti 
igazgatói értekezleten megfogalmazták az oktatókkal szemben támasztott 
új követelményeket, melyek közül a tudományos munkavégzés áll az első 
helyen, ahogy az a következő mondatból is kiderül: „Egyre határozottabb 
irányt kell vennünk a tudományos munkára, továbbá arra, hogy a 
világnézeti és politikai egység mellett mennél teljesebb és 
megalapozottabb legyen a marxista megalapozottságú pedagógiai egység 
is.”14  

A Művelődésügyi Minisztérium Tanító- és Óvónőképző Osztályának az 
1964/65-ös tanévre készített munkatervében egészen nyíltan meg is 
fogalmazzák az oktatói tudományos munka hiányának, illetve nagyon 
szerény voltának problémáját: „Amellett, hogy az intézetek képző-nevelő 
munkája valóban elismerésreméltó, az oktatók fejlődésének sem 
módjával, sem ütemével nem lehetünk elégedettek: alig szereztek 
néhányan öt év alatt egyetemi doktorátust, kandidátusi fokozatot pedig 
egy sem. Az intézetek oktatói sokat és jól dolgoznak, – talán éppen ezért 
is bizonyos mérvű elégedettségből eredően – a megkívántnál kevesebb 
esetben találkozhatunk soraikban igényesebb tudományos színvonal 
elérését célzó törekvésekkel. Ennek a helyzetnek felszámolását tartjuk az 
új tanév legjobb feladatának.”15  

1965-ben Bizó Gyula osztályvezető irányításával a tanító- és 
óvóképzőkben folyó szakmai és tudományos munka fejlődését tárgyalta 
meg a minisztérium tanítóképzésért felelős főosztálya. A vitaindító 
előadáshoz Kiss Lajos debreceni tanítóképző intézeti tanár gyűjtött 
adatokat az egyes intézetekből. A nyíregyházi intézetből küldött válaszból 
kiderül, hogy a 29 oktató közül mindössze 13 főnek jelent meg valamilyen 
cikke, közleménye a felsőfokúvá válás óta. Ezeknek a cikkeknek a 
többsége is 2-3 oldalas, rövid terjedelmű, leginkább módszertani tárgyú 
vagy ismeretterjesztő jellegű írás. A jelentés végén a következő árulkodó 
mondatok szerepelnek: „2. Új jegyzetek megírásában nem vett részt 
intézetünkből senki. […] 4. Doktori és kandidátusi tudományos fokozatot 
eddig senki sem szerzett intézetünk oktatói közül. 5. Tudományos 
társaságnak senki sem tagja oktatóink közül. (Csupán a társadalmi jellegű 
és ismeretterjesztő és szakembereket összefogó szerveknek, amilyen a 
TIT, a Bolyai Matematikai Társulat stb.)”16 Nem változott a helyzet ezután 
sem, az intézet 1965/66. tanévi munkájáról írt beszámoló jelentésében 
ezt jegyezte meg az igazgató az intézeti tanárok tudományos 
tevékenységével kapcsolatban: „Publikációs lehetőségünk is, 
                                                           

14 Jegyzőkönyv az 1962. szeptember 4-én tartott évnyitó oktatói értekezletről c., 2 oldalas gépirat, 
Adriányi László aláírásával, 318/1962-es ügyiratszámmal iktatva. Az idézett szövegrész a gépirat 1. 
oldalán található. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1962-es dosszié  
15 Munkaterv 1964. augusztus hó 1-től 1965. július 31-ig c., 6 oldalas gépirat, szerzői aláírás nélkül, 
1964-es (hónap- és napmegjelölés nélküli) keltezéssel, 370/1964-es ügyiratszámmal iktatva. Az idézett 
szövegrész a gépirat 2. oldalán található. (Az utolsó mondat az eredeti szövegben is aláhúzással 
kiemelve.) NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1964-es dosszié 
16 Válasz dr. Kiss Lajos intézeti tanárnak, ped. szakbizottsági elnöknek c., 3 oldalas gépirat, Adriányi 
László aláírásával, 1965. január 20-i keltezéssel, 26/1965-ös ügyiratszámmal iktatva. Az idézett 
szövegrész a gépirat 3. oldalán található. NYE Irattár, Felsőfokú Tanítóképző iratai, 1965-ös dosszié 
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eredményünk is szerény. […] A tudományos kutató fáradozásnál, a 
publicisztikai tevékenységnél jóval jelentősebb oktatói karunk 
ismeretterjesztő és politikai, társadalmi, kulturális nevelő tevékenysége 
intézeten belül és intézeten kívül.”17 

A főiskolásítás után sem volt érezhető rögtön számottevő javulás az 
oktatók tudományos aktivitásának terén a tanítóképzőkben. A 
pedagógusképző intézmények belső világának 1980-as áttekintésében 
Garami László kiemelte a debreceni tanítóképző egyik tanszékvezetőjének 
szavait, aki így festette le az intézmény oktatóinak e téren kifejtett 
munkálkodását: „A mi tanszékeinken, egy-két kivétellel, nem folyik 
kutatás. Az oktatók többsége nem rendelkezik kutatói gyakorlattal, sőt 
adottságokkal sem. Ami marad: a praktikus napi módszertani kutatások 
és publikációk. De tudomásom szerint nálunk ilyeneket is csak három 
oktató folytat” (Garami, 1980:100).  

Az 1980-as áttekintés megállapította, hogy míg az egyetemeken a 
tudományos munkavégzés viszonylag az elvárásoknak megfelelő 
mederben folyt, de az oktatók pedagógiai kvalitásaiban voltak 
hiányosságok, addig a tanítóképzőkben éppen a kutatói szerepvállalás 
nem valósult meg (vagy csak igen gyengén), s ezáltal az oktatás 
tudományos megalapozottsága is ingatagnak volt mondható. A sokszor 
körüljárt problémával kapcsolatban refrénként tért vissza az a válasz, 
hogy az erre irányuló kodifikált követelmények egyelőre még 
„behajthatatlanok”. 

Az igazsághoz és a kép teljességéhez hozzátartozik, hogy bár az ország 
összes tanítóképzőjét tekintve valóban érzékelhető volt a képzős oktatók 
lemaradása a tudományos kutatás területén, volt egy kivétel a 
tanítóképző intézetek, majd főiskolák között, ahol kezdettől fogva sikerült 
felvenniük az oktatók nagy részének a tudományos munkához szükséges 
fordulatszámot. Ez az intézmény a budai tanítóképző főiskola volt. A 
budapesti tanítóképző oktatói jóval többet és több helyen publikáltak, 
mint a vidéki oktatók. Az 1970-es években már négy kandidátus is 
dolgozott az intézményben: Bíró Viktorné Gáspár Katalin, Gáspár 
Kálmánné Zauner Éva, Ungár Péterné Komoly Judit és Csillagné Gál Judit. 
Magas volt az egyetemi doktori fokozatot szerzett oktatók aránya. O. 
Nagy Gáborné az intézet centenáriumára kiadott emlékkönyvben így 
indokolta az oktatók sikeres bekapcsolódását a tudományos élet 
vérkeringésébe: „A tudományos munka ilyen mérvű fellendülését az 
intézet vezetőségének buzdítása, majd a Tudományos Bizottság 
létrehozása segítette elő. Eleinte tanári pályatételek kitűzésével, majd a 
bizottság megalakulása után tudományos ülések, illetve ülésszakok 
rendezésével ösztönözték oktatóinkat elgondolásaik kidolgozására, 
megírására” (Magyarfalvi, Farkas & O. Nagy, 1981:138).  

                                                           

17 Beszámoló jelentés az Intézet 1965/66. tanévi munkájáról c., 12 oldalas gépirat, Adriányi László 
aláírásával, 1966. július 12-i keltezéssel, a 166-1/1966. ügyiratszámú tanévzáró oktatói értekezleti 
jegyzőkönyv melléklete. Az idézett szövegrész a gépirat 5-6. oldalán található. NYE Irattár, Felsőfokú 
Tanítóképző iratai, 1966-os dosszié 
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A vidéki intézmények mostohább körülmények között működve, 
kevésbé magasan kvalifikált oktatói gárdájukkal nem tudták felvenni a 
versenyt a fővárosi tanítóképzővel ilyen téren sem. Kováts Dániel a 
sárospataki képző oktatói testületének bemutatása kapcsán mutatott rá a 
tudományos munkavégzés megindulását leginkább akadályozó 
tényezőkre. Többek között az alábbi okokat említette meg: „A 
közoktatásból rekrutálódott oktatói karban az elmélyült és önálló 
kutatómunka igénye is csak elvétve alakul ki, alig vannak meg a 
szükséges metodikai alapok, csekély a motiváció. […] Zavaró tényező volt 
sokáig a kutatómunka fokozatainak tisztázatlansága, a tudományos 
tevékenység követelményeinek differenciálatlansága. Sokan úgy 
gondolták, hogy a szaktudományi tevékenység országos figyelmet keltő 
eredmények produkálását jelenti, s mivel erre nem éreztek magukban 
elég erőt, eleve idegenkedtek a kutatástól” (Kováts, 1985:50-52).  

Garami könyvében úgy jellemezte az 1970-es évek végének időszakát, 
a főiskolává való átszervezés utáni éveket, mint az egyes képzők 
oktatógárdájának még heterogénebbé válásának idejét. A „tanítók” (régi 
tanítóképzőt végzett oktatók) és a „tanárok” (eleve egyetemet végzett 
oktatók) csoportjai álltak egymással szemben, s bár látszólag az 
erőviszonyok még a nem publikáló „tanítóknak” kedveztek, lassan 
(néhány év elteltével) feloldódott az egyes intézményekben a „tanárok” 
bizonytalansága, hamarosan elindultak a fokozatszerzés és tudományos 
szakírói vagy publicisztikai tevékenység útján.   

 
Összegzés 
 
Hunyady Györgyné a felsőfokúvá válás félévszázados évfordulójára 
megjelentetett tanulmányában arra hívta fel az ünneplők figyelmét, hogy 
a tanítóképzés helyzete a felsőfokúvá válás óta igencsak sajátos, mivel ez 
a képzés „kettős kötésben” működik. Egyrészt kötődik a közoktatáshoz – 
egykori hagyományai és szakmai feladata révén –, másrészt 1959-től 
része lett a felsőoktatásnak is, amelybe a tanulmányomban is vázolt 
nehézségek, ellenállások és ellentmondások közepette kellett 
beilleszkednie. A Hunyadyné által felvázolt gondolatmenethez kapcsolódva 
azt mondhatjuk, hogy ez a kettős kötés nem járt a tanítóképzés számára 
olyan gyümölcsöző eredménnyel, mint azt a reformok kidolgozói, 
támogatói közül sokan várták. Nem mindig termékenyítő, gazdagító 
hatású volt, hanem sokszor inkább bénító, elbizonytalanító jelleget öltött. 
Egyfajta örökös csapdává, kibogozhatatlan gordiuszi csomóvá vált a 
tanítóképzésben ez a kettős kötés, ezt jól igazolta az oktatói oldal fenti 
vizsgálata. Hunyadyné a képzés felsőoktatásba való integrálódásának 
egyik nehezítőjeként éppen az oktatói gárda új körülményekhez való lassú 
alkalmazkodását nevezte meg. Nagyon jól kiemelte, hogy a felsőfokúvá 
válás utáni első két évtizedben volt a leglátványosabb ez a tétovázás. Ezt 
így írta le: „A szervezeti kiépülés időszakában válaszút állt a tanítóképzők 
előtt: a felsőoktatási követelmények enyhítését, lazítását szorgalmazzák-e 
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sajátos feladataikra és szerényebb feltételeikre hivatkozva vagy pedig azt 
tűzzék ki célul, hogy megfelelő moratóriummal, de elérik a tudományos 
munkával és kvalifikációval szembeni általános követelmények szintjét” 
(Hunyady, 2009:65).  

A főiskolásítás utáni nagy kihívás a saját főiskolai arculat kimunkálása, 
kialakítása volt. Kezdetben tévúton indultak el a tanítóképzők: nem saját 
főiskolai arculatot építettek ki maguknak, hanem a tanárképző főiskolákat 
másolva igyekeztek beépülni a hazai főiskolák rendszerébe. Erre a tévútra 
terelte az intézményeket sajnos az 1976-os tanítóképzős tanterv is, amely 
„a tanárképzés rendszerének logikáját próbálta ráhúzni a tanítóképzésre” 
(Romankovics, 1985: 68). A tanárképzés gyakorlatához való közeledés – 
és a tanítóképzés értékes hagyományaitól való eltávolodás – a 
legszembetűnőbben abban mutatkozott meg, hogy ez a tanterv rendelte 
el a tanítóképzős hallgatók számára két szakkollégium kötelező 
választását, ezek elvégzéséről a tanítói diplomához csatolt betétlap adott 
igazolást. A két szakkollégium (kétszakosság) annyira felborította a 
képzés addig kialakult arányait, hogy kétségessé vált az osztálytanítói 
feladatokra való felkészítés sikere. Ezt a hibát korrigálta az 1980-as 
tanterv, amely már csak egy szakkollégium választását írta elő, és a 
kínálatból törölte a pedagógia szakkollégiumot.  

A tanítóképzők oktatógárdájában ekkoriban és ezután végbement 
generációváltás segített ugyan abban, hogy a képzős oktatók lassan 
elkezdjék követni a többi felsőoktatási intézmény oktatóit a tudományos 
aktivitás tekintetében, de (talán éppen ezért) az új tanítóképzős oktatók 
közül már egyre kevesebben kötődtek a régi tanítóképzős értékekhez. Ezt 
a fejleményt így jellemezte Hunyadyné: „Az oktatók súlyt fektettek a 
diszciplináris tagolásra és elmélyülésre, ezzel a tanítóképzést közelítették 
a tanárképző főiskolák struktúrájához, nemegyszer saját szakmai 
karrierjüket a tanárképző főiskolákon látták és biztosították. Nem kell 
hosszan magyaráznom, hogy ennek a kapcsolódásnak volt logikus alapja 
és előrevivő szerepe, de veszélye is, amennyiben a tanítóképzés 
gyakorlati, módszertani értékeit rontotta, és némileg aláásta a tanítói 
identitást” (Hunyady, 2009:65). Ez a probléma azonban már egy másik 
tanulmány témája lesz. 
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