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Tisztelt ünnepi Tanácsülés!
Kedves Elvtársnők, Elvtársak!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Oktatási Minisz-
térium képviseletében a mai ünnepi tanácsülésen és tanév-
nyitón megjelent oktatókat, hallgatókat, vendégeket.
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Tisztelt Elvtársak!

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1974. evi
13. számu törvényerejü r-endel.ete kimondja, hogy a nyolc
tanítóképző intézetet változatlan képzési céllal tanítóképző
foiskolává kell szervezni. AIHGFEDCBAM í n í szter-tanács határozata
alapján a budapesti, a győri, a jászberényi és a kapos-
vári tanitóképző főiskola 1975. szeptember 1- én , a bajai,
a debreceni, az esztergomi és a sárospataki tanítőképző
foiskola pedig 1976. szeptember 1-én kezdi meg mükö-

dését.

A tanitáképzés főiskolai rangra emelése a magyar oktatás
történetében kiemelkedo jel.entős égü: sok évtizedes vágyat,
sokfelol elhangzott igényt, jogos kivánságot elégit ki. Azt,
hogy végre megszünjék a tanár és tanitó közötti, ma már
valóban anakronisztikus különbség, hogy a sok érdemet
szerzett magyar tanitóság régi kivánsága teljesüljön, el-
sosorban az MSZMP KB 1972-es oktatás politikai határo-
zata sürgette.



Az 1959-ben felsofoku oktatási intézménnyé szervezett
tanítőképzfí intézetek az elmult másfél évtized alatt
mind tartalmukban, mind szervezetükben dinamikusan
fejladtek, és megfelelnek a faiskolai követelményeknek.
A tanítóképzőkben folyó oktatő-nevelfí-képző munka és
az egyre jelentosebb tudományos kutatómunka alapján
megáflapíthatjuk, hogy a tanítóképző intézetek foiskolákká
szervezésének feltételei megvannak.

Államunk, társadalmunk elismerése nyilatkozik meg a
tanítóképzők faiskolai rangra emelésében, s ez az eddig
végzett szinvonalas munka méltatása is.

Párt- és állami vezetésünk világosan látja az oktatás
szerepét hazánk jövojének alakitásában. Valljuk, tudjuk,
hogy mindenki inkább elmaradhat kora mögött , de a ta-
nár, a tanitó soha. AIHGFEDCBAt a n í t ó k , a pedagógusok munkájától

függ, hogy milyen lesz néhány évtized mulva a termelé-
kenység, az életszinvonal, a kultura hazánkban. A fia-
tal bk legjobbjait kell megnyernünk a pedagógusi, a tani-
tói hivatásnak.

A tanitóképzésnek az eddiginél nagyobb létszámu jelöltek
szinvonalas képzése, nevelése a feladata. Az általános
iskolában képesités nélkül tanitók számának csökkennie
kell, mert ez ellentmond az iskolával szemben támasz-
tott magasabb követelményeknek. A hallgatói létszám
emelését indokolja továbbá az is, hogy népesedéspoliti-
kánk hatásaként no és nőní fog az általános iskolai tanu-
Iók száma. Ezért vált szükségessé a tanár-képző foisko-
Iák számának emelése is, ezért kezdi meg müködését
Budapesten is egy tanár-képző faiskola, ezért avattunk
tavaly uj foiskolát Szombathelyen. Ebbol következik, hogy
a tanítóképző intézetek foiskolákká fejlesztésével egyide-
jüleg a hallgatók és természetesen az oktatók száma is
no: ebben a tanévben 1200 elso éves hallgatót vettünk
fel a tanítóképzőkbe , s ezt a keretet az 5. ötéves terv
végéig kb. 1600- ra kivánjuk növe Iní ,
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Kedves Elvtársak!

A korszerü pedagógia egyre fontosabbnak látja a gyer-
mekkor, különösen az elso tiz év jelentőaégét az ember
életében. Az alsó tagozatban kell kialakitani az alap-
készségeket az olvasásban, az irás ban, a matematiká-
ban, és itt kell kialakitani az anyanyelv tökéletes hasz-
nálatát. Az utóbbi években a közoktatáspolitika és a
neveléstudomány ér-deklődése szinte minden szocialista
országban az alsó tagozatra irányult. A kutatók azt
vizsgálják, hogyan lehetne az általános iskola alsó ta-
gozatában az alapozást szinvonalasabbá tenn~ és idóben
Ier övídítení. A gyermekek ismeretszerzési IehetőaégeIHGFEDCBAí -

nek kihasználására, gondolkodási képességük tudatosabb
fejlesztésére irányuló törekvések eddig elsosorban a
Szovjetunióban vezettek sikerhez. E kutatások az okta-
tás és a gyermek fejlodése közötti korreláció mélyebb
feltárását eredményezték.

A tanítóképzőkben ma használt tantervek lépést tartanak
e kutatások eredményeivel: a tantervek iskola- és neve-
lésközpontuak. Jellemzojük, hogy az elméleti és a gya-
korlati képzés párhuzamosan folyik, a gyakorlóiskola a
képzésben nagy szerepet kap. A tanitónak ugyanis nem-
csak a szaktárgyakat kell tudnia, hanem ismernie kell
az ismeretátadás módszertani fogásait is. Ismernie kell
a gyermek lélektanát, a nevelést tudatosan .kell végeznie.
Eredményesen nevelni csak az tud, aki hivatásérzetén,
gyermekszeretetén kivül ismeri az emberformálás törvé-
nyeit, Iehetős égeí t , sot buktatóit is, nem utolS'ósorban
nagy nevelőegyéníaégek ránk maradt tapasztalatait. De
az iskolai élet nemcsak tanórákból áll, hanem a jól kép-
zett tanitónak ismernie kell a napközi otthon, a kollé-
gium, az iskolaotthonos osztályok és elsosorban az ifju-
sági mozgalom vezetés ének tudományát is. Az elmult
években bevezetett Uttör-ővezetés , Közoktatáspolitika,
Egészségtan, Beszédmüvelés, Oktatástechnika tantárgyak
igyekeznek ezekre a feladatokra felkésziteni. A Ieendő ta-
nitók nevelése és önnevelése évek óta a Nevelési Program
alapján folyik.
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Tisztelt Elvtársak!

Az elmult években tudomány-, oktatás- és közmüve.lődéa-
politikánk széleskörü helyzetelemzése, a párthatároza-
tokban megfogalmazott továbbhaladás iránya világossá
teszi, hogy szocialista fejlődésünk szorosan összefügg az
Oktatás és a kulturális élet fejlődésével. A párthatáro-
zatok uj megvilágitásba helyezik iskolai és közmüvelődé-
si munkánkat. Társadalmunk fejlődése uj feladatokat ró
az iskolára. Ma már nem oszthatjuk az emberi életet
két nagy szakaszra: a felkészülésre, a tanulásra, majd
a termelőmunkára. Permanens tanulásról, müvelődés ről
beszélünk, s ebben az. iskolának az a feladata, hogy rak-
ja le a korszerü müveltségnek az alapjait, egyuttal fej-
lessze ki az állandó tanulás és önképzés igényét, szok-
tasson önálló gondolkodásra. Az iskolára hárul a világ-
nézet alapjainak lerakása, az önálló véleményalkotás és
vitakészség kifejlesztése. Ebben a korszerü iskolában
uj kritériumok alapján határozzuk meg a felkészültséget,
a tehetséget, és fejlesztésükkel arra törekszünk, hogy
az egyén pályaválasztása a társadalom érdekeivel essék
egybe. A társadalmi igazságot szolgáljuk azzal, hogy a
dolgozó osztályok gyermekei előtt nemcsak kitárjuk az
oktatási intézmények kapuit, hanem egyre többet teszünk
azért, hogy mind több tehetséges munkás- és paraszt-
fiatal jusson magasabb müveltség, gazdagabb ismeretek
birtokába, és felsőfokon képzett szakemberré válj on.

Müve.lődéspol.í.tíkánk korszerüségének bizonyitéka, hogy
az iskola munkáját kiegésziti a modern köz.müvel.ődés
feladatrendszere. Az iskolának és a közmüvelődés rend-
szerének azonos a célja: olyan müvelt, sokoldalu embert
kell nevelnie, aki gondolkodásában, magatartásában, cse-
lekedeteiben a közösség érdekeit tartja szem előtt, és
kiegyensulyozott.

A közrnüvelődés í párthatározat a felsőoktatás minden in-
tézményének feladatává teszi, hogy készitse fel a leendő
értelmiséget a közmüve.lődés i munkában való aktiv rész-
vételre. Nemcsak a közmüvelődéaí párthatározat kötelez
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bennünket, hogy a tanítóképzésben is érvényesitsük e ha-
tározatot, hanem a hazai pedagógusok egyik legnemesebb
tradiciója is: hiszen az iskolán kivüli müvelődés , majd
a szocialista népmüvelés helyi posztjait mindenkor első-
sorban a pedagógusok, a tanítók töltötték be.

Részben a közmüvelődéaí feladatokra való felkészités kö-
telezettsége késztet bennünket arra, hogy a tanítóképző

főiskolákon uj képzési rendszert vezessünk be, - elis-
merve és megtartva a mai képzési rendszer minden ered-
ményét. Az uj képzési rendben a tanítóképző főiskolák
hallgatói a tanítói munka mellett a közmüvelődéaí fela-
datokra is felkészülnek. Kötelezően választható speciál-
kollégiumokon vagy népmüvelő, vagy könyvtárosi okleve-
let szereznek. Korszerübb, magasabb szinvonalu lesz
ezzel a tanítóképzők felkészitési rendszere, az egyénnek
és a társadalomnak pedig jobban megfelel a tanítói és
közmüvelődéai feladatokra egyaránt felkészítő diplomá.

A másik ok, ami arra késztet bennünket, hogy oa képzési
rendszeren változtassunk, az a sokat hangoztatott szemre-
hányás, hogy a tanítóképző talán a világ legnehezebb is-
kolafajtája. Egy sereg, egymással szinte ellentétes ké-
pességet feltételező tantárgyat kell a hallgatónak magas
fokon elsajátitania; tehát még mindig polihisztort képez.
Jelenlegi tanítóképzésünk egy történelmileg már tulhala-
dott munkaerő- strukturát konzer-vál, hiszen az általános
iskola osztálytanitóinak tiz nagyon különböző tantárgyban
kell megfelelő szakképzettséget szereznie. A polihisztor
tanító megfelelt addig, mig a különféle tantárgyaknak
valóban csak az alapjaít kellett megtanítani, amikor még
az alsó tagozatban számolás és mérés, irás, olvasás
tantárgyak szerepeltek. Ma már az alsó tagozatban is
matematikát, anyanyelvi müveltséget, természetismere-
tet, idegen nyelvet tanítunk, ezért a tanitó müveltsége
is specializált. Az uj képzési rendszer mellett szól az
is, hogy iskoláink a körzetesítés előrehaladtával egyre
inkább több tanítót foglalkoztatnak. A most bevez.etendő
képzési rendszerben a hallgató az anyanyelvi és mate-
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matikai alapismeretek mellett az ének-zene, a rajz, a
testnevelés, az orosz nyelv és a pedagógia tárgyak közül
egyet választ, és a választott szaktárgyban jobban elmé-
lyülhet, magasabb foku tárgyi tudást, készséget szerez-
het. Az uj képzési rendszerben mód lesz arra is, hogy
a pedagógia speciálkollégiumot hallgatók jobban felkészül-
jenek a napközi otthoni, az osztályvezetői, a kollégiumi
nevelőmunkára .

Nem titkoljuk, hogy az uj képzési rendszertől és az eddi-
gi alkalmassági vizsga módositásától azt is reméljük,
hogy nőni fog a férfi hallgatók aránya.

Az uj képzési rendszer .megoldja az általános iskolában
a szakrendszerü oktatás alsó határának kiterjesztését, és
megkönnyiti az alsó és felső tagozat közötti átmenetet.
Évszázados képzési formát váltunk most fel egy korsze-
rübbel , a mai társadalmi igényeknek megfelelőbbel.

Ezek az uj, korszerü törekvések valóra válnak, erre
biztositék a mostani tanítóképzö intézetek vezetése, ok-
tatói kara. Külön öröm számomra, hogy a Budapesti
Tanitóképző főiskolává válását azzal a megállapitással
jelenthetembe, hogy ennek a tanítóképzőnek mindig vol-
tak nagyhirü nevelői, tanárai, de a mai oktatói gárda is
sokat tett a szakmailag képzett, dialektikus materialista
világnézetü, szocialista erkölcsü tanitónemzedék nevelé-
séért, sokat tett és tesz az alsó tagozat oktató-nevelő
munkájának tartalmi és módszertani korszerüsitéséért.

Kedves Elvtársak!

A képzési rend változásával és a főiskolai státussal kép-
zési célunk alapjaiban nem változott. A tanitó legyen a
szocializmus feléPitéséért dolgozó, öntudatos, politikus,
közösségi ember. Rendelkezzék olyan képességekkel,
hogy másokat is meggyőzzön a szocializmus épitésében
előttünk álló feladatok fontosságáról. Szeressen tanitani,
és rendelkezzék azokkal az ismeretekkel, képességekkel,
jártasságokkal és készségekkel, melyek az eredményes
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oktató-nevelő munka elvégzéséhez szükségesek. Tartsa
sz épnek, felemelőnek, értékesnek a pedagógus hivatást,
és munkájának eredményeivel harcoljon a hivatás jelen-
tőségének társadalmi elismeréséért. Széleskörü érdeklő-
dés és magasfoku kulturáltság jellemezze. Sajátitsa el
minél jobban a közlés képességét, előadásmódja legyen
világos, logikus. A tanitó olyan személyiség legyen,
akinek érzelmi élete stabil, önmaga kiegyensulyozott.
A jó pedagógus személyiségjegyei közé tartozik a derü,
az életöröm, és a gyermek iránti szeretet párosuljon
a gyermek - az ember - megbecsülésével, megértésé-
vel.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósitásához kívánok a
Budapesti Főiskola valamennyi oktatój ának, dolgozójá-
nak erőt, munkabirást; jövendő, ifju pedagógus kollé-
gáinknak pedig előbb eredményes tanulást, majd eljöven-
dő munkájukban eredményeket, sok örömet.
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Az 1975.szeptember 5-i tanévnyitó ünnepély elnöksége. Az első sorban balról
jobbra: Halas Józsefné főigazgatóhelyettes, Jassó Mihály, a Budapesti Pártbizott-
ság osztályvezető-helyettese, Orbán Sándor, az MSZMP KB Tudományos és Kul-
turális Osztályának munkatársa, Farkasinszky Lajos, Budapest Főváros Tanácsa
VB-elnökhelyettese, Miklósvári Sándor minisztériumi főtanácsos, az OM Pedagó-
gusképző Osztályának vezetője, Dr. Békési Lajos főigazgató, Nábrádi István fő-
igazgatóhelyettes, Dr. Tóth János, a MSZMP XlI. ker. Bizottságának első titká-
ra, Maria Kozlova, a Szovjet Pedagógusok Szakszervezetének titkára, Ungárné
dr. Komoly Judit tanszékvezető főiskolai tanár, Orbán Sándorné, a Pedagógusok
Szakszervezete KB titkára, Fodor József főigazgatóhelyettes.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Békési Lajos
foiskolai tanár. foigazgató

Tanévnyitó ünnepi beszéd
(1975. szeptember 5.)

Már a meghívők is jel.ez ték, az imént lezajlott esemé-
nyek pedig méltóképpen mutatták, hogy itt ma nem a
szokványos - noha máskor is fe.lerne lő - tanévnyitó ün-
nepségre gyültünk össze. Intézetünk évszázados történe-
tében. tel.sőoktatáaí intézménnyé válásának 17. évében.
a mai nappal érkeztünk el ahhoz a nagy jel entős égü for-
dulathoz , amely a magyar tanitóság haladó mozgalmának
régi óhaját. követelését váltja valóra: a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa a tanítóképző intézeteket
foiskolai rangra emelte. és eloirta. hogy az Oktatási
Minisztérium ezt a rendelkezést fokozatosan hajtsa vég-
re. Különösen nagy öröm számunkra. hogya Miniszté •.
rium vezetőí ugy döntöttek: a Budapesti TanítőképzőTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n -

tézet már az 1975-76. tanévet Budapesti 'I'anítőképző
Foiskolaként kezdi el.

Intézetünk vezetősége, valamennyi dolgozója. hallgatója
és a magam nevében is megköszönöm Miklósvári Sándor
minisztériumi fotanácsos elvtársnak. az Oktatási Mi-
nisztérium Tudományegyetemi és Tanítóképző Foiskolai
Foosztálya osztályvezetojének szivboI jövo szavait és
jókivánságait. Köszönöm Farkasinszky Lajos elvtársnak.
a Budapesti Fővá roaí Tanács Végrehajtó Bizottsága el-
nökhelyettes ének, hogy átadta a Fovárosi Tanács által
adományozott zászlót.
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Munkatársaim. f~iskolánk hallgatói és a magam nevében
ünnepélyesen igérem: mindent meg fogunk tenni annak
érdekében. hogy munkánk tartalma. minősége igazolja
a bizalmat. hogy a főváros számára olyan lelkes. fel-
készült tanítókat és óvónőket képezzünk. akik vállalják
és akarják a közoktatás területén előttünk álló szép, de
nehéz feladatok eredményes megvalósitását.

Tanévnyitó ünnepi beszédemben hangsulyozni szeretnék
néhány elvi pr-obl émát, kiemelve legfontosabb feladatain-
kat. Szólni kivánok végzett halkgatőínkhoz , akik ma ve-
szik át diplomájukat. és köszöntöm a tanulmányaikat
megkezdő, uj elsőéveseket.

Az 1972-es közoktatási párthatározat óta a negyedik ok-
tatási évet kezdjük. A párt XI. Kongresszusa ismét fog-
lalkozott a magyar nevelés és oktatás helyzetével. fela-
dataival. Megerősitette a KB 1972-es határozatát. ki-
emelte legfontosabb élerne ít, és további feladatként meg-
jelölte: .

- a tudatformálás. a nevelés hatékonyságának
fokozását.

- a tanulás feltételeinek egyenlő biztositását.
az oktatás és képzés szinvonalának állandó

emelését.

Különösen fontosak a Kongresszus határozataiban azo~ a
megállapitások. amelyek kí.mondják, hogy csökkent~nl
kell a dolgozó osztályok és rétegek közötti különbsege-
ket tehát a kulturálfs, a müveltségbeli különbségeket
is. • Ezeknek szellemében kell képeznünk a jövendő pe-

dagógusait.

A XI. Kongresszus által meghatározott oktatási-nevelési.
müvelfídéaí feladatok szükségessé teszik a· pedagógus-
képző intézmények munkáján~k állan~ó tökélet.~sit~sét.
Ez parancsoló társadalmi igeny. Ezert emeltuk ki a
XI. Kongresszus határozatából ~ai ü~e?s~günk jel~o/n-
datát: liA müve.lődés , a müveltseg egyemseget formalo

/ nTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" '1 1 4 \

és közössegteremto ero .
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Aki ennek jelentfíségét nem érti, az nem tudja értékel-
ni azt sem, ami ma a tanitóképzés korszerüsitése terén
történik, az a foiskola szóban csak névváltoztatást lát,
vagy egyszerüen örül annak, hogy emelkedett a tanitó-
képzo társadalmi. rangja. Pedig itt másról, sokkal több-
r6'l van szó.

A magyar tanítóképzésben az elso jelentos változtatást
az 1958. évi 26. tvr. hozta, amely kimondta, hogy
1959-tol felsooktatási intézményekben kell képezni a ta-
nitókat, s az érettségire épülö képzés idotartamát há-
rom évben határozta meg. Ezzel a magyar tanítóképzés
világviszonylatban is e15kelo helyre került; s szocialista
társadalmunk igényeinek megfel.elfíen müveltebb, érettebb
tanitókat bocsátott ki.

Intézetünk is számos, jól felkészült, hivatásának élo
fiatal tanitót adott a társadalomnak. Az eredmények
azonban mindig viszonylagos ak, pozitiv jellegük a mult-
tal való összehasonlitásból fakad. A jelen és a jövo
további fejlodést sürget, a pedagógusképzés uj formáit,
az oktatás és nevelés legjobb eredménnyel kecse gtető
módszereit, a folytonos megujulást. A felsooktatás kor-
szerüsitése tehát szükséges és sokoldalu feladat is.
Ezért az 1959-ben készült tervek végrehajtásának tapasz-
talatai alapján 1970-ben uj tanterv és egyéb - a nevelő-
munka hatékonyságát fokozni szándékozó - uj dokumen-
tum jelent meg.

Foiskolánk valamennyi oktatój ának keresnie kell a ta-
nitóképzés céfr-avezető, eredményes Iehetőségét, s a
jelenleginél korszerübb tanítói szakszemlélet kialakitá-
sán kell munkálkodnia. Nehézséget jelent foiskolánk
számára, hogy a tanitó- és ővőnőképzés elott álló meny-
nyiségi és mínős égí feladatokat egyszerre kell megol-
dania. Foiskolánk oktatóinak mindent meg kell tennie
azért, hogy mínél több, hazánkat, szocialista rendünket
sze rető , becsületes, a neveloi pályára alkalmas fiatal
akarjon tanitó vagy óvónő lenni. Ennek érdekében tovább
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kell folytatnunk a felvételi előkészitésére irányuló tevé-
kenységünket, bár tudjuk, hogy ezzel nem szüntetjük meg
azokat a problémákat, amelyek a pedagógusok erkölcsi
és anyagi megbecsülése terén megoldásra várnak.

Munkatársaimat, főiskolánk valamennyi dolgozóját kérem,
tekintse a tanítóképzést továbbra is szivügyének. Mínd-
nyájuknak eredményes munkát kivánok.

Kedves végzös Hallgatóink ! Fiatal Kollégáim!

Intézetünk életében mindig kedves és felelOsségteljes
esemény a végzős hallgatóktóI való bucsuzás. Mostani
ünnepélyes együttlétünk azt igazolja, hogy az elmult
évek során végzett közös munkánk eredményes volt.
Emberséggel és felelősséggel dolgozott tanári kollekti-
vánk, s a most átadandó oklevelek azt bizonyitják, hogy
önök is hasonló felelősségtudattal készültek fel tanítóí.,
óvőnőf hivatásukra, elsajátitották azokat a legfontosabb
elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az ered-
ményes, korszerü nevelői munka megkezdéséhez szük-
ségesek. Mi azt szeretnénk, hogy a fejlett szocialista
társadalom épitésének élenjáró munkásai legyenek.

Az idei tanév, amelyben elkezdődik pedagóguspályájuk,
nem hoz az iskolákban radikális változásokat. Az ismert
oktatási-nevelési feladatokat kell majd megoldaniuk egyre
szinvonalasabban, árnyalt, célravezető módszerek alkal-
mazásával. Munkájukhoz adjon mindig erőt, lendületet
a gyermekek iránti szeretet, a pedagógus pálya szépsége,
felelőssége.

/

Hazánkban az 1975-76. tanév a gyermekek éve lesz.
Ekkor ünnepeljük az általános iskola létrehozásának, az
uttörőmozgalom kezdetének 30. évfordulóját. Ör-ülriénk,

ha önök is munkásai és részesei lennének e rendezvé-
nyek sikerének.
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Hazánkban nagy szükség van a jó óvónőkr-e , a jó tani-.
tókra. Várják önöket az óvodák és az iskolák nevelőtes-
tületei. Tanuljanak a kíváló , tapasztalt kol.Iégáktól., s
használják friss tudásukat, fiatalos lendületüket. Töre-
kedjenek az iskolai élet demokratizmusának kibontakoz-
tatására. Ne felejtsék el, hogy az óvoda, az iskola a
gyermekeknek otthon és munkahe ly, életforma, amelyben
nem szabad helyet kapnia a szorongásnak, a félelemnék.
Neveljék a rájuk bizott gyermekeket értelmes, örömteli
életre. Ne feledjék, hogy igaz embert formálni csak
sok szeretettel, türelemmel és őszinte emberséggel le-
het. Enélkül hiábavaló a legmagasabb szintü tudás, mód-
szertani kultura.

Tudjuk, hogy íntézetünket elhagyva kedvezőtlenebb körül-
mények között fognak dolgozni. Ne ijedjenek meg a ne-
hézségektől, ne adják fel szép terveiket ! Jellemezze
önöket a bátor helytállás, a körülmények megjavitásáért
vivott kitartó küzdés.

Az emberek jó része tudja már, hogy hazánkban uj,
emberileg és társadalmilag sokat igérő nevelés van ki-
bontakozóban. Azt is egyre többen elfogadják, hogy a
nevelés nem magánügy, nem is csak a szüntelenül vál-
tozó generációk ügye, hanem egész társadalmunk közös
vállalkozása és érdeke. Munkahelyükön ennek az ügynek
nyerjék meg a szülőket is.

Bucsuzóul hadd mondjam el még egyszer:

Ne felejtsék el azt a sz épet és jót, amit intézetünkben
elsajátitottak, tanultak.

Legyenek a magyar nevelés nagyszerü munkásai. Bol-
doggá tenne bennünket, ha íntézetünkből magukkal vínnék
az állandó tökéletesedés vágyát és képességét.

Kivánom, hogy hivatásuk gyakorlásában és egyéni éle-
tükben egyaránt találják meg boldogságukat.
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Kedves másod- és harmadéves HallgatóinkIHGFEDCBA!

Az önök számára az idei oktatási év is a pedagógus
pályára való további felkészülés éve lesz.

Az elmult időkben megismertük egymást, sokat beszél-
gettünk közös céljainkról, munkánkról.

Örömmel láttuk, hogy többekben kibontakozóban van a
hivatás iránti érdeklődés, a pályaszeretet. Örülünk,
hogy tanitásaikban javult a nevelőmunkára való törekvés.
Jobban felismerik és fel is használják az egyes tantár-
gyakban kinálkozó nevelési lehetőségeket.

A továbbiakban önöktől is, tanáraiktól is eredményesebb
munkát kérünk. Szeretnénk, ha elmélyültebben - a for-
rásokat jól felhasználva - tanulnának. Az elmult évinél
fegyelemezettebb munkát várunk mindenkitől. Senki sem
állithatja magáról, hogy nem tudna szinvonalasabban
dolgozni. Az átlageredmények tulajdonképpen nem rosz-
szak. A baj ott van, hogy az átlag egyes esetekben el-
takarja a valóságot. Mi azt sze r-etnénk, hogy javuljon
a munkaigényesebb tárgyak tanulása. Szere tnénk, ha
nőne az igényesség önmagukkal szemben saját munká-
jukat illetően. A lényeg tekintetében egyáltalán nem
míndegy , hogy valaki jelesre, jóra vagy elégségesre
vizsgázik.

- Szeretnénk, ha minél többen kapcsolódnának be
a tudományos diákkörök tevékenységébe.

- Elvárjuk, hogy igényesebbek legyenek a szak-
dolgozatok elkészitésében.

Szeretnénk főiskolánk KISZ szervezetével még
jobban együttmüködni.

- Rendszeresen - félévenként - Jlvfolyamgyülése-
ket kivánunk tartani problémáik megbeszélése
céljából.
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Kedves Elvtársak!

Elmélyült. fegyelmezett munkára hívom fel mindannyiu-
kat. Mi őszintén szeretnénk önöket megszabadítaní mín-
den felesleges tehertől. Ez nem jelenti azt. hogy az uj
oktatási év feladatai nem kivánnak önöktfíl komoly erő-
feszitéseket. Mi hisszük. hogy intézetünk valamennyi
hallgatója ezt természetesnek is tartja. hiszen eddig is
sokan végeztek önök közül kimagasló tanulmányi és tár-
sadalmi munkát. Ehhez kivánok erőt és sok sikert.

Kedves elsőéves tanitó- és óvónőképzős Hallgatók!

Örömmel és szeretettel köszöntöm önöket főiskolánkon
azzal az őszinte kívánsággaf, hogy a Budapesti Tanitó-
képző Főiskola ne csak uj munkahelyük, hanem bizonyos
fokig otthonuk is legyen.

Önökben - érthetően - egy ideig még erős várakozás fe-
szül. Igy van ezzel míndenkí, aki pályát. élethivatást
választ; uj. nagy elhatározásokkal indul. de még pon-
tosan nem tudja. mire vállalkozott. Mi jól tudjuk. hogy
a tanítot, óvónői pálya saépsége, nagyszerüeége, nehéz-
ségei a maguk teljességében csak az elkövetkező hóna-
pok, évek során bontakoznak majd ki mindnyájuk előtt.
Azt azonban - meggyőződésem szerint - már most is
tudják. hogy az elkövetkező időkben következ eteaen, áll-
hatatosan kell tanulníuk, dorgozníuk, önmagukat nevel-
níük, hogy jó pedagógus okká válhassanak.

Sze retnénk, ha minden megnyilvánulásukkal azt igazol-
nák, hogy főiskolánk jól választott. amikor anagyszámu
jelentkező közül önöket vette fel.

Főiskolánk célja a kommunista szakemberképzés. Míndaz ,
amit itt tanulni fognak. szocialista hazánkat szolgálja.
Nézetünk szerint a pedagógus munkájával. - bármilyen
szintü oktatási intézményben dolgozzék ~efér-IHGFEDCBA
h t tl · d 1 · il" .~V""E~-:.~,
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Türelemmel és szivóssággal materialista világnézetre
igyekszünk nevelni önöket.

Meggyőződéssel valljuk, hogy önök nagyon szép pályát
választottak, amikor ugy döntöttek, hogy óvónők, tani-
tók lesznek. Ez a pálya ugyan nem igér gyors anyagi
sikereket, szédítően ívelő karriert, gazdagságot, de
igéri az embernevelés míndennél szebb lehetőségeit.
Reméljük, hogy önök örömüket találják majd ebben a
lehetőségben.

Főiskolánk valamennyi dolgozója önökkel együtt arra fog
törekedni, hogy önök jól képzett tanitókká, óvónőkké ,

nemesen érző, szocialista módon gondolkodó, nagyszerü
emberekké váljanak.

Az eredményes, hivatástudattól áthatott munka reményé-
ben kivánok mindannyiuknak sok sikert tanulmányaikhoz,
fejlődésükhöz, életükben sok személyes örömet, ifjui vi-
dámságot.

Kedves Elvtársak, kedves Vendégeink!

Tanévnyitó beszédemet annak tudatában fejezem be, hogy
intézetünk oktatógár-dájában és hallgatóiban egyaránt él-
nek azok az eszmék, érzelmek és elhatározások, ame-
lyek eredményes tevékenységük biztositékai.

E gondolatok jegyében még egyszer szeretettel köszön-
töm kedves vendégeinket, intézetünk minden dolgozóját
és hallgatóját.

A Budapesti Tanitóképző Főiskola 1975-76., egyben 107.
tanévét megnyitom.
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Fodor József
foiskolai tanár,
foigazgatóhelyettes

Arany- és gyémántdiplomás
pedagógusok köszöntése
(1975. szeptember 5.)

Tisztelt Hallgatóság!
Kedves Elvtársak!

Dolgozó népünk többféle módon tiszteleg a munka, az
alkotó ember elott. Vannak jeles napjaink, amelyeken
elismeréssel adózunk egy-egy foglalkozásnak, élethíva-
tásnak. Ünnepeljük avasasokat, építőket; bányászokat,
vasutasokat, a pedagógusnapon bennünket köszönt a szo-
cialista társadalom.

Jogszabályok irják elo, hogy kell "hivatalosan" is elis-
merni a jó munkát , a kiemelkedo teljesitményeket, mi-
kor , hogyan kell címekkel , kitüntetésekkel, díjakkal ,
jutalmakkal kifejezni az elismerést. Törvénnyé lett,
hogy a mi társadalmunkban ér-tékmérő, rninfiaítő ténye-
zo a munka.

A társadalom érettségi foka leginkább öregjeivel való
bánás mődján mé rhető le. Éretté vált és önmagát becsü Iő
társadalom csak tisztelettel nézhet az öregekre. Tiszteli
az elődöket , akik elhozták idáig az idot, megmentették,
beletakarták a hálás vagy háládatlan történelembe. Meg-
köszöni nekik, hogy korszakokat emeltek vál.lukr-a, hogy
folytathassa magát a nép, az emberiség, hogy mult ja
nyomában olyan jelene lehessen, amelyböf bizakodva te-
kinthet [övendője elé.

ilyen törvényeknek engedelmeskedünk mi is, amikor év-
rol évre átadjuk a diszokleveleket azoknak az idos peda-
gógusoknak, akik 50- 60- 65 évvel ezelőtt szerezték meg



"képesitésüket, s legalább 30 esztendőn át gyakoroltak,
betöltötték nevelői hivatásukat. Évente százak kapják
meg tőlünk megujitott, hitelesitett oklevelüket, az utó-
dok megbecsülésének, társadalmunk humanizmusának
kifejezését.

A kitüntetettek közül néhány érdemes, idős pedagógust
felkértünk, hogy - mintegy a távollevők követeként is -
jelenjen meg diplomaosztó ünnepélyünkön. Nemcsak illő
tisztelettel és meleg szeretettel üdvözlöm őket, hanem
köszönetet mondok megjelenésükért. Köazönörn, hogy
jelenlétükkel fényesitik ünnepünket, s alkalmat' adnak
arra, hogy példákként állithassuk őket fiataljaink elé.

Jövetelükkela történelem jelent meg ebben a teremben.
hiszen életük egybeesik a 20. század lefolyt évtizedei-
vel. Életutjuk a "rer-encjőz serí" idők talmi ragyogásából
indult. majd azTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . világháboru fellegei alá szorult. S
elzugott felettünk a század történelme, amely technikai
csodáival bámulatba ejtette. háborufval., tébolyult ember-
telenségéveI megkínozta , forradalmaival megittasitotta,
ellenforradalmával guzsba kötötte , s a felszabadulással
megkinálta őket a szabadság tágabb, napfénye sebb terei-
vel. Akik évtizedek kegyetlen és mégis felemelő küzdel-
meiben a "Iegrababb magyarbólIHGFEDCBAs z a b a d í t ó magyar t a n í -

tókká" válhattak. A palatáblak, palavesszők korából in-
dulva érkeztek el velünk az oktatógépek korába. Körü-
löttük folytonos változások. bévül , szivükben az állan-
dóság, a gyermek és a hivatás szeretete, a mindég
jobbratörés elkötelezettsége. S mögöttük a hajdani
gyermekek, tanitványok légiója. Gyermekek, akiket be-
tükre oktattak, könyvre kapatt ak, akik előtt kaput nyi-
tottak. utat vágtak. akiket az emberség magaslataira
segitettek. Tették, amit tenniök rendeltetett, tanitották
a magyar gyermekeket, dolgozó magyar emberekké,
édesanyákká és édesapákká nevelték őket.
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"Öreg ember előtt kelj fel,
Köszönj neki tisztességgel!" - cseng a fülembe néhai
öreg tanitóm hangja, az erkölcsi törvényt megfogalmazó
"arany abécé", Az ősz fej, a hajlott kor önmagában is
tiszteletet parancsol. S csak fokozhatja tiszteletünket az
embernevelésben szerzett érdem, a sz ép hivatás hüsé-
ges betöltése. A jubileumi oklevelek átadásával megerő-
siteni kivánjuk Önöket annak a biztos tudatában, hogy
nem beleőszültek, beleöregedtek a munkába, a hivatás-
ba, hanem a szellem méltóságával válhattak a szocialis -
ta Magyarország megbecsült "véneivé".

Önök előtt - emlékek formájában - pereg most végig az
élet, életük. Emlékeznek tanitványokra, órákra, sike-
rekre, örömökre és megpróbáltatásokra. Látníok, érez-
niök kell, hogy az idő nem kezdte ki alkotásukat, nem
temette el munkájuk nyomait, tehát érdemes volt élniök,
mert szép volt a megfutott pálya.

A magyar nép nevében mondok köszönetet munkájukér-t,
az alkotó, gyarapitó emberségért. Tisztelettel hajtanak
fejet Önök előtt, az elődök előtt a mában dolgozó peda-
gógusok, nevelők. Mert sorsuk, pályájuk példa előttünk,
s tanítvényaínk, a jövendő tanítói előtt. Az a dolgunk,
hogy az Önök nyomába lépve, nyomukban járva menetel-
jünk annak tudomásulvételéveI, hogy a nemzedékek min-
dig csak az elődök vállán kapaszkodhatnak a teljesebb
élet, a még tisztább emberség magasabb fokára.

Kivánom, hogy szép emlékeik között kapjon helyet ez
a mai megemlékezés, ez az ünnep, s még sokáig él-
vezhessék társadalmunk, népünk, az utódok megbecsü-
lését és szeretetét.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Lázár Tibor
főiskolai adjunktus

Apáczai Csere János neveléstörténeti jelentősége
(Elhangzott az Apáczai Csere János emlékünnepélyen

1975. december 3. -án)

Hazai neveléselméletünk történeti fejlodésére is vonat-
kozik Erdélyi Jánosnak az a meglátása, mely szerint mí,
magyarok a külföld tudósainak "... nem nyomaikba lép-
tünk, hanem oldalukra, nem utánuk meritünk, hanem ve-
lük.IHGFEDCBAI I (1)

A magyar nevelés elmélet fejlodésének ezt a lépéstartását
az egyetemes pedagógiai gondolkodással ma már sok ne-
veléstörténeti adattal bizonyithatjuk régebbi korokra visz-
s z anyulóan is.

Előbb alakult nálunk tudományos társaság (a Dunai Tár-
saság 1497-ben). mint Franciaországban (Teológiai Tár-
saság Párizsban 1611-ben). s tagadhatatlan, hogy Apáczai
Csere János 37 évvel előbb irta meg anyanyelvén a "Ma_
gyar logikátská"-t (1654-ben). mint Christian Thomasius
az Einleitung zur Vernunftlehre (Bevezetés az okság ta-
nulmányához) cimü müvét.

Vessünk néhány futó pillantást a pedagógiai gondolatok
történeti alakulására is! A 15. század elején Zsigmond
kancellár-íájában tevékenykedő Pier Paoló Vergerio liA
nemes erkölcsökral és a szabad tanulmányokról" cimü
müvében már 1404-ben kifejtette, hogy a tanulmányokat
az állam szolgálatába kell állit ani. A nevelés célja nem
lehet más, mint olyan emberek nevelése, akik földi éle-
tük feladatain munkál.kodnak, vagyis a tettekkel megszer-
zett dicsőséget tartják fo értéknek, amiért is egyaránt
kell fejleszteni a gyermek testi erejét és szellemét,
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nem feledkezvén meg eközben a gyermek játékairól és
a gyermek píhentetéséről sem. (2)

Vergerio humanista nevelési programja, melyet Vitéz
János és Janus Pannonius is képviselt, már filozófiai
megalapozást nyert Decsi Csimor János irásaiban. A
"Synopsis philosophiae"-ban már azt olvashatjuk, hogy
a filozófiai elmélet célja az igazság felderitése; a meg-
ismerés az érzékszervek munkájával kezdődik, majd
folytatódik az okossággal, az elmélet megalkotásával.
Decsi Csimor János azt is kifejti, hogy a politika célja
nem lehet más, mint a társadalmi jólét szolgálata. Az
egyén legfőbb boldogságát pedig szerinte az értelmi ké-
pességek funkciói szolgáltathatják. (3) Tehát volt hazai
talajon is filozófiai rálátás a társadalmi valóságra, bár
ma még teljesen ismeretlen, hogy hatott-e az 1601-ben
elhunyt Decsi Csimor munkássága Apáczai pedagógiai
gondolataira.

Neveléselméletünk fejlődésében a döntöbb fordulatot
Descartes (1596-1650) bölcselete idézte elő. A sáros-
pataki és az enyedi iskola valamennyi jeles tanára,
olyanok, mint Tolnai János, Kolozsvári Pál, Csernátonyi
Pál, mindannyian a kartezianizmus hiveinek tartották
magukat. Apáczai Csere János valójában azzal emelke-
dett ki közülük, hogy ő viszonyult legalkotóbban ehhez,
a presbiterianizmus demokratizáló politikai programjá-
val is átszőtt szellemi áramlathoz.

Ugyanakkor ez a viszony nála sem volt ellentmondások-
től , következetlenségektől mentes. Az Apáczai-életmü
gyenge és erős oldalát Mátrai László a köve tkezőképpen
vil ágitja meg: "... a természettudományok fejlődése
szempontjából oly nagy jelentőségű materialista tenden-
ciát ugyan nem tudja értékelni (ehhez hiányoztak az ott-
honi társadalom erre irányuló reális szükségletei és
tapasztalatai). de lelkesen fogadja el Descartes raciona-
lizmusának skolasztikaellenes módszerét és a középkori
obskurantizmus ellen irányuló tudományos világosság
kultuszát." (4)
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A következetes materialista koncepció hiánya mit sem
von le annak ér-tékéből, amit az általános nemzeti és
nevelési ügy ideális állapotáról szóló elképzelései je-
lentettek. Ezek különös en akkor voltak mogósitó erejüek,
amikor a korabeli társadalmi és nevelési helyzetképpel
veti oket egybe. Például a gyulafehér-vár-í székfoglaló
beszédében igy fakadt ki: "Amde a könny illik ide in-
kább, mint a beszéd, ha már az egész magyar nép
nagy és örök szégyenére, elborult tekintett el ugyan, de
mégis kénytelen vagyok szeml.élní nyomoruságunknak,
íriségünknek, szégyenletes tudatlanságunknak és közönyös-
ségünknek végtelen tengerét és azt a letörölhetetlen szé-
gyenfoltot, hogy csaknem minden technikai kérdésben
idegenekhez folyamodunk... a magunk hibájából, a csupa
álomkórságból, ugyszólván teljes meggondolatlanságból;
szamár tunyaságunk és tudatlanságunk mí.att, mely nem-
hogy egy országnak, de egy értelmes embernek is szé-
gyenére válnék.IHGFEDCBAI I (5)

Még sok ilyen szenvedélyes kifakadás ával bizonyithat-
nánk tenniakarásának indokoltságát, vagyis azt, hogy o,
aki ennyire elmaradottnak látta nemzetét, ne a nyugo-
dalmasabb körülményeket keresse a maga számára, ami
minden bizonnyal jobban kedvezett volna egy eredetibb
elméleti rendszer megalkotásának.

Apáczai Csere János a magyar nép sorsáért aggódó, a
nemzeti haladás ügyének mélyen elkötelezett embere volt,
és éppen ez jellemének legfényesebb, legpéldamutatóbb
magja. A társadalmi realitások iránti érzéke, a haladó
eszmék iránti fogékonysága, magasrendü moralitás a,
jellemének valódi humanista tartalma, tenniakarása,
reális Iehetfíségeínek áttekintése egyaránt arra sarkall-
ták ot, hogy már-már az aszketizmusba hajlóan munkál-
kodjék nemzete boldogulásán. Ugy gondolta - nem alap-
talanul -, hogy számára értelmes életet adó, nagy prog-
ramját legjobban akkor teljesitheti, ha minden erejével
küzdelmet folytat pedagógiai gyakorlatunk tartalmi, mód-



szertani, szervezeti ujjászervezéséért, ha küzd az anya-
nyelvü népiskolai és korszerü felsőoktatási intézményhá-
lózat kiépitéséért.

Elhivatottsága, hazafisága, utkeresése, hivatástudata
szinte egyszerre fogalmazódott meg benne, amikor pa-
pirra vetette: "•.. mi haszna, ha könnyes szemmel csu-
pán szemlélem a távolból hazám áldatlan sorsát! Orvos-
ság, orvosság! - azt kell keresni ide! Ha egyszerre öt
vagy hat házba belekap a tüzvész, akkor az emberek
ide-oda futkosnak, a lángok közé rohannak, hogy vala-
mit kimentsenek a tüzből... Nem nagyon törődnek ak-
kor sem az alvással, sem az éhséggel. Ez a látvány
lebegett a sze inem előtt éjjel-nappal, és olyan hevesen
kinozta lelkemet, hogy gyakran elüzte azernemből az
álmot, elvonta figyelmemet a tanulástól, és minden gon-
dolatomat az a vágy foglalta le, hogy segitsek szülő-
hazámon. Ezért nekidühödtem az irásnak, és - első
kisérletképpen hozzálattam, hogy mindenfajta tudomány-
ágból magyar nyelvre forditsak valamit.IHGFEDCBAI I (6)

A világtól visszavonultabb tudós gyakorlatához mérten
feltétlenül többlet van abban, hogy Apáczai Csere János
ujszerü pedagógiai gyakorlatot teremtve is fellépett a
grammatizáló latinitással szemben, és volt ereje a leg-
kritikusabb pillanatokban is bátran kimondani demokrati-
kus - presbiterianista meggyőződéseit. Gondoljunk csak
arra a vitájára, melyet a gyulafehérvári kollégiumban
1655. szeptember 24-én ll. Rákóczi György fejedelem
jelenlétében Basirius Izsákkal folytatott! Ez a többlet
a kor mély ebb ellentmondásait intenziven átélő, ezeknek
az ellentmondás oknak kiutját kereső és megtaláló, a
megoldásokat harcosan vállaló ember értékes gyakorla-
tának és sugárzó példájának többlete.

Nem lehet eléggé nagyra értékelnünk azt a tényt sem,
hogy szinte majdnem minden nyelvi előzmény nélkül
Descartes halála után öt évvel megszólaltatta magyar
nyelven a rációba vetett határtalan hitet propagáló és
uj korszakot nyitó filozófiát.
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Azt pedig ő maga is tisztán látta, hogy egyelőre másoktól
kölcsönzi a gondolatokat, hogy nála még nem jött el az
igazi, a termékeny, tudományos alkotó munka ideje. Ne
felejtsük el, hogy 34 éves kor-ában már meghalt, és mint
gyakorló pedagógus csak 6 esztendőt tölthetett a pályán!

"Nem féltem - irta - a maguk tudományában legjárato-
sabb férfiaktól kölcsönözni. Ki a legjobb vezéreket vá-
lasztja, csak a nyomukba lépjen, kevésbé fog tévedni.
Az óriás vállain ülő gyermek többet lát, mint maga az
óriás." (7)

Tulzó szerénységgel a Magyar Enciklopédia Előszavát
pedig igy zárta: " ... azok közül , akik tanulmányaikban
elŐ tudják segiteni a magyar ifjuságot, én vagyok a leg-
kisebb, de azok közül , akik elő akarják segiteni, a leg-
nagyobb vagyok.IHGFEDCBAI I (8)

Apáczai Csere János jellemének most felvillantott né-
hány képe után ragadjunk ki életrnüvébfíl egy-két konkré-
tabb pedagógiai okfejtést is, hogy még meggyőzőbb le-
gyen az, amit már megállapitottunk: élenjáró pedagógu-
saink pedagógiai gondolatvilága a kor sz ínvonal.án mozgó
gondolatvilág volt.

Apáczai Csere János szerint az iskola: "... tanitók és
tanulók rendezett társulata, akik az emberi életkörül-
mények szempontjéből hasznos és szükséges ismerete-
ket tanitanak és tanulnak. E társulás - mivel tagjainak
nagyon is eltérő volta miatt nem lehet egyöntetü - az
iskolaügyek szakértőinek gondos megfontoláson alapuló
rendszerezése szerint feloszlik alsó-, köz ép- és felső
iskolákra.

Mégpedig ugy, hogy az alsó népí.skol.ák, melyekben ti.
leginkább az anyanyelven való olvasást, helyes beszédet
és irást tanítják a vallás elemeivel együtt. Ezért ezeket
anyanyelvi iskoláknak hivjuk. A középiskolák viszont fő-
leg három tantárgynak, ti. a latin és görög grammatiká-
nak és az erkölcstannak tanitása által a felső iskolák



felé egyengetik az utat, és megszokott nevük triviális.

V égül a felső iskolák minden tudományágban előadásokat

és gyakorlatokat nyujtanak törvény szerint míndenkínek,

éspedig ingyen." (9) Nem kell hosszan magyaráznunk,

hogy az Apáczai javasolta iskolatipusok és iskolarend-
szer, melyben a gyerekeknek módjukban áll anyanyel-

vükön megtanulni í.r-ní, olvasni és ugyancsak az anya-

nyelvükön megismerkedni az ismeretek átfogóbb rend-

szeréveI, az Enciklopédiával, és amelyben a középis-

kolák a felsőbb oktatásra készitenek elő, ahol is a leg-

tehetségesebb fiatalok ingyen tanulhatnak, mennyire elő-
remutató, hurnánus , demokratikus, racinális javaslat.

Apáczai szerint ahhoz, hogy az iskola frissitően hasson

vissza az államra (nála ez a fogalom a társadalom fo-
galmát jelenti), el kell várni mind a tanítóktől , mind

pedig a tanulóktóI azokat az értékes jellemvonásokat,

melyek nélkül az iskola nem töltheti be megfelelően hi-

vatását.

A tanítóktél míndeneke lőtt azt követeli, hogy minden

"szégyen és gyalázaton keresztül neki feszülvén" példa-

mutató erényességre törekedjenek. Ezen Igyekezetüket

segitse elő kellő megbecsültetésük, "jól kiválasztott

privilégiumuk", elégséges jövedelmük, hogy ne legye-
nek "ajandékokon kapdosó", megvetendo emberek. To-

vábbá azt is nagyon fontosnak tartotta, hogy a tanitók

atyai szeretettel legyenek tanitványaik iránt, ebből adó-

dóan is nagyon módjával büntessenek, fenyitsenek, előbb
elháritván minden olyan bünre csábitó hatást és kö rü l-:

m ényt , melyek a gyermekeket kisértésbe hozhatnak.

Fontos képességek és jellemvonások megnyilvánulásait
látta a tanítók tanitásaikra való gondos felkészüléseiben,

tömör, világos, lényegest hangsulyozó magyarázataiban

és általában egy olyan tanitási módban , amely minden

gyötrő unalmat képes kiüzni a tanitási időből, módot
nyujt a disputákra, pihenésre, szabad időtöl.té s r e , gon-

doskodik a gyermekek egészségi állapotáról és főként

arról, hogy a tanulást, a könyveket megszeressék.
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Egy olyan serény, dolgos, mély bensfíségü , emberi ta-
pintattal átitatott iskolai életet követelt, amelyben való-
dian "virágozhat a virtus, "és amely eléri, hogy a "tu-
dományi fegyver" egy életen át a kézben marad. (10)

A növendékektől elsősorban életcéljaikat kéri számon.
Legfőbb tanácsa igy hangzik: "Mínde nekelőtt a legnagyobb
céltIHGFEDCBAt ü z d magad elé.. Szebb lesz az a dicsőség, me-
lyeknek te magad vagy a sz.er-zője , mint az, amelynek
örököse vagy. Figyeld meg: akik emlékezetre mél tó
tettek nélkül, névtelenül távoztak ebből az életből, nem
különböznek azoktól, akik soha meg sem születtek. Ne
szeress semmi mást, csak a munkát; kerüld a pazarlást
és az üres beszédet! Szüntelen keresd az alkalmat az
előadások hallgatására, a tanitásra! ... Merem álli-
tani: ki-ki annál tanultabb. mennél gyakrabban tanitott. "
(11)

A tanulás öt fő eszközeként emeli ki: 1. a jól megvá-
lasztott tartalmas könyvek olvasását; 2. az előadások,
de általában mások beszédének figyelmes meghallgatását;
3. önálló elmélkedéseket a még nem értett kérdések ha-
tározottabb kiemelésével és "utánnézfí" megoldásokkal;
4. mások tanitását; 5. az irást, mely elvezethet jelen-
tősebb irásmüvek megalkotásához.

Végezetül idézzünk még néhány sort kiméletlen társada-
lomkritikájából annak megvilágitására is, hogy milyen
mélyen áthatotta Apáczai pedagógiai gondolatvilágát az
iskolaügy és általában a nevelés társadalomformáló ere-
jének eltulzása.

"De szeretném tudni, honnan van a mi házi tüzhelyeink
körében is gonosz család, annyi rossz családapa, csa-
ládanya, rakoncátlan fiu, csalárd, verekedő és kegyetlen
földesur , ármányos és hütlen szolga?.. És az iskolá-
ban annyi élősdi éhenkór-áez , a tudományok hiveinek ál-
arcát magukra öl.tött öresfejü emberek, az iskolaügyek
rókái? .. És a nép körében annyi panasz, siránkozás,
sóhajtás és jajgatás? .. Onnan, hogy nincs nekünk,
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magyaroknak egyetlen akadémiánk sem... Pedig amilyen
szerepe van a testben a szemnek, olyan szerepe van
egy országban az akadémiának vagy a főiskolának. És
amilyen szerepe van az emberben az észnek, olyan sze-
repe van bármely országban a tudósoknak. Szem nélkül
a test a megtestesült sötétség; ész nélkül az ember ok-
talan állat. (12)

ily módon Apáczainál is, mint minden nagy pedagógiai
gondolkodőnál a marxista pedagógia megjelenése előtt,
az a furcsának tünő helyzet állt elő, hogy ami egyfelől
az idealista társadalmi szemléletből fakadó nevelésel-
méleti koz-Iatozotteág, ugyanaz másfelől nagyon értékes
tettekre és konkrétabb pedagógiai tételezésekre serkentő
motivum is. A nevelés társadalmi fejlődésre gyakorolt
hatóerejének a határvonalai nem kell, hogy elvezessék
a nevelőket a pátosztalansághoz. De ez már a mi korunk
egyik problémája. Apácz aínál még a nevelésfetisizmusból
fakadnak a dinamizáló gondolatok. Meritsünk erőt izzó
pátoazából., még akkor is, ha tudjuk, hogy rejlik benne
tévedés is.
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Főiskolánk Tudományos Bizottsága 1975. november 26-án

- hazánk felszabadulása 30. évfordulójának tiszteletére -

ünnepi felolvasó ülést tartott. Az ülésen elhangzott előa-

dások szövegét az alábbiakban tesszük közzé.

Dr. Békési Lajos

főiskolai tanár,

főigazgató

A tanitóképzés fejlodése hazánkban

a felszabadulás óta

Tisztelt Hallgatóim!

Tájékoztató referátumomra való felkészülésemet néhány

körülmény lényegesen megkönnyitette. Mindenekelőtt az,

hogy "Nevelésügyünk husz éve (1954-1964)11 cimen a

Tankönyvkiadó által 1965-ben kiadott tanulmánygyüjte-

ményben Bizó Gyula az általános iskolai nevelőképzés

történetét - és ezen belül természetesen a tanitóképzés

felszabadulás utáni 20 évének történetét is - feldolgoz-

ta. Segitett felkészülésemben az intézetünk fennállásá-

nak 100. évfordulója alkalmából kiadott "A Budapesti
'I'anítóképző Intézet száz éve (1869-1969)" c. kiadvá-

nyunk, amelyben Dr. O. Nagy Gáborné intézeti tanár
1969-ig elemezte a magyarországi tanitóképzést. Eze-

ken tulmenően a minisztérium illetékes osztálya is rend-

szeresen, szinte évről- évre küldött irásos , értékelő
tájékoztatá sokat , amelyek - mint az intézmény vezető-

jének - rendelkezésemre álltak mondanivalóm összeálli-

tásakor. Mindezekhez még azt is hozzátehetem, hogy

1959 óta több alkalommal részt vettem olyan munkála-

tokban, amelyek a tanitóképzés fejlesztését voltak hivatva
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szolgálni. Mondanivalómat mindezek figyelembevételével
állitottam össze, tehát az általam elmondottakat nem
lehet önálló tudományos kutatómunka eredményének te-
kinteni.

1. A magyarországi tanitóképzés felszabadulás utáni
harmincéves fejlődéséről lehetetlen ugy beszélni, hogy
ne utaljak - legalább néhány mondat erejéig - a felsza-
badulás előtti tanitóképzés egy-két fontos kérdésére.

A Bizó Gyula tanulmányában leirtakkal teljesen egyet-
értek abban, hogy az 1945 előttí tanítóképzés az akkori
körülmények között -és a maga nemében viszonylag sze-
rencsés iskolatipus volt. Ez kimutatható egyrészt a
korabeli irodalomból, másrészt azokból az összefoglaló
munkákból , amelyek ezzel a témával foglalkoznak. (Itt
mindenekelőtt Szakál János "A magyar tanitóképzés tör-
ténete" (1934); Dr. Imre Sándor: "A tanitóképzés és
liceum" (1939); Dr. Juhász Béla: "T'anítőképzé sünk meg-
oldás ra váró kérdései: (1937); Dr. Becker Vendel: "A
tanítóképző, tanárképzés . és a tanitóképző akadémia"
(1940) cimü müvére gondolok.)

A felszabadulás előttí tanítóképz é s értékei közül min-
denekelőtt a sikeres hivatásra nevelést kell kiemelni.
Kétségtelen ugyanis, hogy a harminc-negyven esztendeje
végzett és az azóta is müködő tanitók döntő többségének
pályaszeretete ma is elismerést érdemel. Ez azt jelen-
ti, hogy a tanitóképző intézetekben - a tanítónőképző in-
tézetekben ez nem egészen igy van, - az elért eredmé-
nyeket nem szabad lebecsülni. Természetesen nem kell
és nem is szabad még a tanítőképző intézetekben sem
ezen eredmények mögött valamiféle sokoldaluan kidol-
gozott, demokratikus irányzatu pedagógiai koncepciót ke-
resni. Egyszerüen arról van szó , hogy a tanítóképző

intézetek tanulót inkább választódtak a falusi, a szegény-
paraszti, a városi kispolgári és szegény alkalmazotti ré-
tegek gye r-meke íből , mint a más középiskolai tipus tanulót.
És ezeknek a tanulőknak a magukkal vitt érzés- és gon-
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dol atví lága tovább élt köztük tanulá suk idején, sot nem-

egyszer még vonzást is gyakorolt az oket tanító, de-

mokratikusabb érzésü és gondolkodásu tanáraikra.IHGFEDCBAK ü -

lönösen egyes protestáns tanitőképzö intézetekben volt

íellejhető ez a pedagógiai szituáció. Ennek következté-

ben ezek az intézetek még a két világháboru elotti és

alatti években - ha már csak kis mértékben is - meg-
őriztek valamit demokratikus mul.tjukból, Ezt még akkor

is el kell ismerni, ha a képzést egészében és részle-

teiben egyaránt áthatotta a sovinizmus és a második vi-
lágháboru előttí és alatti években egyre er-ősödő fasiszta

szellemü nevelés. A tananyag tükrözte az uralkodó osz-
tálynak azt a törekvését, hogy a zömében még mindig

a néphez huzó tanitókat a félmüveltség fokán felülemel-

kedni ne hagyja. Azt is természetesnek kell tekinteni,

hogy maximálisan törekedtek a tanulők világnézetének

vallásos szellemü formálására.

Ezekkel a negativ jelenségekkel együtt a felszabadulás
el őttí tanítóképzést több vonatkozásban is pozitivan kell

értékelni, még akkor is, ha a demokratikus tanitóképzés

ujjáformálása tulajdonképpen népi demokráciánkra várt.

2. A demokratikus gondol.kozá su, a köznevelési kérdé-

sekkel általában is törodo tanitók zöme azt remélte a
felszabadulás tól , hogy végre megvalósul a felsofoku ill.

főiskolai rangu tanítóképz és , melynek vágya már több

mint egy évszázada élt a haladó gondolkodá su pedagógu-

sok tudatában. A tanitóképzés foiskolai szinvonaIra tör-
téno emelése ujbó l és ujból felmerült a történelem fo-

lyamán. Hogy csak néhány állomást emlitsek:

- Már az 1825-27. évi országgyülés oktatási bizottsága
javasolta a tanítóképz é s f'elsöoktatáaí szintre emelését.

- Közismert, hogy az 1848. évi "Elso Egyetemes és

Közös Tanitógyülés" Tavasi Lajos által vezetett csoportja
az un. "e leőr-endü" képezdéket egyetemi karként kivánta
müködtetni.



- A Magyar Tanácsköztársaság a tanitók régi követelé-
sét figyelembe véve elvileg állást foglalt ugyan a ielső-
foku tanitóképzés bevezetése meflett; és az ennek meg-
felelő tantervek kidolgozása is jó uton haladt. de rövid
fennállása alatt az elképzelésekből nem válhatott gya-
korlat.

- Az 1938. évi XIII. és XIV. tc. pedig határozatot ho-
zott az érettségire épülö két éves akadémia létrehozá-
sára. A második világháboru vihara azonban ennek meg-
valósitását is lehetetlenné tette.

Sajnos ezek a vágyak az óhajoknal nem bizonyultak több-
nek. A felszabadulás után a tanitóképzés felsőfokra tör-
ténő emelésének igénye ismételten elemi erővel tört fel-
szinre. A reform előkészitése már 1945-46-ban meg-
kezdődött.

A gyakorló pedagógusok nyomására mindenekelőtt az
Országos Köznevelési Tanács és a Pedagógusok Szak-
szervezete fejtett ki széleskörü munkálkodáat ennek ér-
dekében. Az előkészitő viták so-rán az Országos Közne-
velési Tanácshoz érkezett javaslatok és tervezetek döntő
többsége teljesen szakitani kivánt a régi tanitóképzéssel.
Neveléstörténetünkben szinte példa nélkül álló az a ha-
tározottság és egyöntetüség. ahogy a pedagógusoknak
akkor még legnépesebb rétege - a tanitóság - az őket
hivatásukra előkészitő intézmény tipus sal szembefordult.
Elsősorban ez a szilárd háttér adott alapot az Országos
Köznevelési Tanácsnak. amikor ugy foglalt állást. hogy
az általános iskola alsó és felső tagozatára tör-téno ne-
velőképzés alapstudiuma a középfoku iskolai végzettség
legyen.

Az Országos Köznevelési Tanács ennek alapján a peda-
gógusképzés vonatkozásában a következő alternativákat
dolgozta ki:

a) Minden pedagógust (tanító, általános és középiskolai
tanárt egyaránt) az egyetemeken kell képezni.
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b) Maradjon meg az általános iskolák 1-3 osztálya szá-
mára az általános iskolára épülö 5 éves tanítőképzés ,
de az általános iskolák 4- 8 osztálya. valamint a köz ép-
iskolák számára az egyetemeken egységes terv alapján
képezzék a pedagógus okat.

E javaslatoknak - látszólag pozitiv tendenciája ellenére
negativ következményei is lettek. Az történt ugyanis.
hogy a középfoku tanárok képzése megmaradt az egye-
temeken, az általános iskolai tanárok és tanitók képzésé-
re pedig létrehozták a pedagógiai főiskolákat, amivel
természetszerüen együtt járt a középfoku tanítóképző in-
tézetek megszüntetése. Ugyanakkor a pedagógiai főis-
kolák létrehozásáig is több év telt el, a tanitóképzés
fejlődését pedig ezek az eltulzott tervek hosszu évekre
visszavetették.

Mai értékelésünk szerint ez a közoktatáspolitikai intéz-
kedés a pedagógusképzés fejlődése szempontjából sulyos
hiba volt, annál is inkább, mert olyan időben történt,
amikor az általános iskolák létrehozásával nőtt a tanár-
hiány (amit tanitókkal voltak kénytelenek pótolni). és a
megnövekedett tanitóhiány pedig objektive lehetetlenné
tette, hogy az adott politikai helyzetben még gondolni
is lehessen a tanitók képzésére forditott idő növelésére.
Ugyanakkor a tanitóképzésnek a pedagógiai főiskoláktól
történő - nagyon rövid időn belüli - ujbóli elkülönitése
egyrészt rontotta a felsőfoku tanítóképzés hítel ét, más-
részt bizonytalanságot, zavart okozott az egész tanitó-
képzés területén.

Teljesen igaza van Rozsondai Zoltánnak, amikor ezekre
az állapotokra visszaemlékezve 1956- ban a következőket
irja: A minisztérium 1948 tavaszán minden távlat. ala-
pos mérlegelés, a reális általános iskolai nevelfíszük-
séglet felmérése nélkül, a pedagógiai főiskolák feladatai-
nak és teljesitőképességének erős tulbecsülése alapján
elrendelte a középfoku tanitóképzés azonnali megszünte-
tését. És amilyen rendkivüli eredményt jelentett a ta-
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nítók sz ernpontjábó.l a tanitóképzfi intézetek államosítása,

olyan kuszaságot, zavart eredményeztek a me gszünte tésé-
vel kapcsolatos intézkedések.

Az 1948-49. tanévben az 1948 tavaszán megszüntetett
tanítóképzök helyén a köve tkező keverék iskolafajták kezd

ték meg müködésüket: helyi tantervü humán vagy reál-

gimnáziumok; a liceumok II-IV. osztályai és a tanitó-
képz ők V. osztályai. Amikor pedig a közoktatás illeté-
kes vezetői rájöttek arra, hogy nem elég kör-ül.te kíntően

cselekedtek, ismét nem eléggé megfontoltan jártak el.
A középfoku tanítóképzés visszaállitása helyett pedagógiai

gimnáziumokat hoztak létre. Ezeket a pedagógiai gimná-

ziumokat illesztették be az egységes gimnáziumi iskola-

rendszerbe kettos feladattal:

- Tanulóiknak f'el sőbb tanulmányokra történo előké sz íté se.

- A tanulőknak az alsó tagozatban végz endo oktató-neve-
10 munkár a történo felkészítése.

A tanterv ké s z itfiiriek az elképzelése az volt, hogy az 1.
és II. osztály anyaga azonos legyen az egyéb gimnáziumo

anyagával, a Ill. és IV. osztály anyaga pedig elsosorban

a szakmához szükséges ismereteket és gyakorlatokat biz-

tosítsa.

Ebbol az elképze Ié sböl természetesen nagyfoku maxima-

lizmus lett. A tanulők heti kötel ez ő óraszáma 34-40 volt.

Ráadásul az Oktatási Minisztérium a tanítóhiányra való

tekintettel kénytelen volt rendkivüli kényszerintézkedése-

ket is tenni, amikor az 1949-1950. tanévben a pedagógiai

gimnáziumba járó tanulóknak - akiknek a tanév végén
érettségizniük kellett volna - a IV. osztály 2. f'él.évétől

kezdve megnyitotta a taní.tóképzőt , és Iehetővé tette, hogy

egy félév után, 1950 szeptemberében tanitói oklevéllel a
kezükben meg is kez dhe s s ék tanítói müködésüket.

3. 1950-ben már teljesen világossá vált, hogya tanító-
képzés területén rendet kell teremteni. Igy került sor

arra, hogy az 1950. évi 43. tc. visszaállította a köz ép-
foku tanítóképz.ő intézeteket.
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A tanitóképz é s időtartama 5 év lett. Ebből négy evig az
intézetben tanultak a jelöltek, s tanulmányaikat érettségi
vizsgálattal feje zték be. Akik sikeresen érettségiztek, és
tanitók akartak lenni, egy évig - mint gyakorló tanitó-
jelöltek - osztályvezető tanitóként dolgoztak. A gyakorló-
év sikeres letöltése után jelentkezhettek tanitóképesitő
vizsgára: ha eredményesen vizsgáztak, megkapták tanitói
oklevelüket.

Ez a rendelkezés szervezetileg egyértelmüen rendet te-
remtett a tanitóképzés területén. A középfoku tanitóképző
intézetek hatékonyabb politikai fejl.ődé se is ekkor vette
kezdetét. Nem szabad azonban eltitkolni azt sem, hogy
ez az intézmény tipus a képzés belső ellentmondásainak
megoldására nem volt képes.

Az 1950-51. oktatási évben ismét beinduló középfoku ta-
nítőképz ő intézetek továbbra is magukon viselték a peda-
gógiai gimnáziumok kettős, teljességre törekvő célkitü-
zését. Tantervük köz müve.lődé sIHGFEDCBAi anyaga és tanitásának
módja nem állott teljesen a tanitóképzés szolgálatában.
Nem domborodott ki kellően szakiskola jellegük sem. A
tanitójelölteket nem készitette elő megfelelően az álta-
lános iskola alsó tagozatában való teljes értékü helyt-
állásra. Az Oktatási Minisztérium ugyan szinte évről-
évre adott ki tantervmódositó változtatásokat, de ezek
nemcsak hogy nem oldottak meg a képzés alapvető el-
lentmondásait, inkább - a képzés egésze szempontjából -
zürzavart okozt ak.

4. A magyarországi pedagógusképzésnek ez a helyzete
tette szükségessé, hogy - már 1955-ben - a Pedagógiai
Tudományos Intézet; valamint az Oktatási Minisztérium
Tanítőképző Osztálya a tanitóképzés reformjával mélyre-
hatóbban foglalkozzon. Világosan látták ugyanis, hogy
különböző óratervi és tantervi korrekciókkal nem lehet
a tanitóképzés alapvető problémáját megoldani. Látták,
hogy eredményes megoldást csak az elmult éveknél bát-
rabb koncepciók biztosithatnak. Igy került 1955-ben ismét
előtérbe a felsőfoku tanítóképzés gondolata.



A felsofoku tanítóképzés elso tervét a "Köznevelés" 1957.
évi 2. száma közölte. A sok észrevétel értékelése után
egységes álláspont alakult ki a következő alapvető kér-
désekben:

- A középfoku tanitóképzés korszerütlen, mivel a négy-
éves középiskolai képzés megfelelo szinvonalon sem az
általános, sem a szakmüveltséget nem képes biztositani.

- Azoknak a céloknak és feladat oknak a megvalósitása,
amelyet népi demokratikus rendszerünk a tanitók képzé-
se elé állit, érettebb koru jelöltek magasabb szinvonalu
képzését igényli.

- Egyre több müvelt államban térnek át a felsofoku ta-
nitóképzés re.

Tulajdonképpen ezekkel a megállapitásokkal értett egyet
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, amikor az 1958. évi
26. számu törvényerejü rendeletével intézkedett a felso-
foku tanítóképző intézetek Iétes ítéeé ről és a középfoku
tanítóképző intézetek meg szünte téaérfíl.

E rendelkezés értelmében a felsofoku tarrítóképző inté-
zetekbe középiskolai érettségivel rendelkezo, alkalmas-
sági és felvételi vizsgán megfelelt hallgatókat lehetett
felvenni. A képzési idot 3 évben állapitotta meg, amely-
bal egy félévet a hallgatóknak - az intézet irányitásával
és efIenőr-aé sével - külső szakmai gyakorlatra kijelölt
általános iskolában kellett eltölteniök. Az 1958. évi
26. sz. törvényerejü rendelet figyelembevételével kez-
dődött el az uj sz er-vez etIHGFEDCBAi rendnek megfelelo óra- és
vizsgatervek, valamint a tantervnek az elkészitése.

Természetesen az uj tantervi koncepció ról, ennek ered-
ménye ír-ől , az uj képzés szinvonaláról Bizó Gyula 1964-
ben még keveset mondhatott.

"A Budapesti T'anítóképz.ö Intézet száz éve (1869-1969)"
c. kiadványban errol a kérdésral Dr. O. Nagy Gáborné
intézeti tanár már részletesebben irhatott: "Az érettsé-

40



41

gire épülő 3 éves tanitóképz és 1959-ben érvénybe lépő
tantervében a tantárgyak nagy száma és sokfélesége az
alsótagozatos tanitóval szemben támasztott szerteágazó
követelményeket tükrözte. Ezzel magyarázható, hogy
bár az egyes félévek óraszáma viszonylag magas, en-
nek ellenére az egy-egy tantárgy óraszám keretei na-
gyon is megnehezitették a tananyag kivánt mértékü, el-
mélyült feldolgozását.

A képzés során szerzett tapasztalatok, valamint a kép-
zéssel szemben támasztott követelmények hamarosan uj
tanterv bevezetését tették szükségessé 1964-ben. Az
1964-65. tanévben bevezetett tanterv csökkentette a há-
rom utolsó félévben a hallgatók óraszámát, s egyben a
tantárgyak számát is. Ezzel az óra- és vizsgaterv, va-
lamint a tanterv készitői a hallgatók idejének szétforgá-
csolását kivánták felszámolni, s az önálló, elmélyültebb
tanulmányi munkár-a óhajtottak a korábbinál több lehető-
séget biztositani. A szemináriumi munka bevezetése elő-
kész.ítőül szolgált arra is, hogy a jövendő tanitók önállóan
is képesek legyenek a tudományok ujabb eredményeinek
megismerésére a forrásmunkák alapján, sőt arra is,
hogyajelöltekben felébressze a tudományos kutatás irán-
ti vágyat. Arra a kérdésre pedig, hogy aIHGFEDCBAf e Isőfoku ta-
nitóképzőkben nevelt, fiatal tanitók megfelelnek-e majd
a társadalmi követelményeknek, a Budapesti 'I'anitóképző

Intézet jubileumi évkönyve a köve tkezőket válaszolta:
l iA rel sőroku tanítóképzők megalakulása óta eltelt idő
alatt a magyar tanitóképzés jelentős tartalmi és mód-

szertani fejlődés s e l büszkélkedhet. Erre nemcsak az
elmult években készitett dokumentumok utalnak, hanem
ezt bizonyit ja az oktató-nevelő munka mindennapi gya-
korlata is. A müve lődésügyí osztályok, az iskolák igaz-
gatói, a felügyelők, a már régebben dolgozó pedagógusok
tapasztalatai egyértelmüen azt bizonyitják, hogy a felső-
foku tanitóképző intézetek jó tanitókat képeznek. 1 \

A középfoku és felsőfoku tanitóképzőt végzett fiatalabb
korosztályu tanítók munkáját vizsgálva, olyan megállapi-



tást tehetünk, hogy a középfoku képzés eredményeként
elsosorban a hivatásszeretet kialakitását lehetett bizto-
sitani, a felsofoku tanítóképsőt végzettek többségének
esetében a hivatás szeretetet magába foglaló hivatástudat
kialakitására is több lehetoség van. Megerősödtek a
végzett hallgatók tanitói hivatáshoz való viszonyában az
intellektuális vonások. A tapasztalatok alapján elmond-
hatjuk, nem volt igazuk azoknak, akik attól féltek, hogy
a felsofoku tanítóképző intézetekben el fog sikkadni a
hallgatók hivatásra való nevelése.

5. Az elért eredményekkel azonban örömünk ellenére
sem lehetünk elégedettek. A tanítóképzés korszerü szin-
vonalon tartása és szüntelen fejlesztése minden idoben
fontos közoktatáspolitikai feladat volt és lesz. Éppen
ezért nem állhatott meg az élet az 1964- 65-ben beveze-
tett képzési rendnél sem. Tartalmi és szervezeti vo-
natkozásban egyaránt szükség volt a képzés továbbfej -
lesztésére. Az állandóan változó, oktatási-nevelési és
müve lődéaí feladatok ugyanis szükségessé teszik a pe-
dagó gusképző intézmények munkájának permanens tökéle-
tesitését. Ez parancsoló társadalmi igény. Az elért
eredmények mindig viszonylagosak, és pozitiv jellegük
csak a multtal való összehasonlitásból fakad. A jelen,
a jövo további fejlodést sürget; a pedag6gusképzés uj
formáit, az oktatás és nevelés még jobb eredménnyel
kec segtető módszereit, a folytonos megujulást. Ez az
oka annak, hogy 1970-ben és 1973-ban is uj tanterv és
egyéb - a nevelés hatékonyságát fokozni szándékozó - uj
dokumentum jelent meg. Az uj tantervek olyan, a képzés
szernpontjábó l jelentos tantárgyak oktatását rendelték el,
mint pl. a "Beszédmüvelés", "Oktatástechnika", "Mate-
matika", a korszerü szemléletnek megfelelo "tantárgy-
pedagógiák" stb. Eloremutató kezdeményezés volt ezek-
ben a dokumentumokban a spe cíálás kollégiumok rendsze-
rének kiépitése és tantervi szabályozása is.
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6. A felsc>foku tanítóképző intézetek 1959 óta végzett
munkájának elismeréseképpen, valamint a társadalmi
követelményeket figyelembe véve döntött ugy a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa (1974. évi 13. számu
törvényerejü rendeletével). hogy a tanítóképzfí intézete-
ket 1975-tol fokozatosan tanítóképző foiskolákká kell át-
szervezni.IHGFEDCBAA magyar tanitóság haladó mozgalmának ré-
gi óhaja, követelése - a faiskolai tanitóképzés - ezzel
valósággá vált.

A tanítóképző intézetek faiskolai rangra emelése azon-
ban nem csupán társadalmi megbecsülést jelent, hanem
a képzés strukturális és tartalmi korszerüsitésének igé-
nyét is. Jelenlegi képzési rendszerünk ugyanis - ered-
ményei mellett - konzervált egy olyan foglalkozási struk-
turát, amely a tanitót még mindig "mindenesnek" tekin-
tette, és a képzés anyagában éppen ezért szinte a poli-
hisztorság tarthatatlan igénye kisértett. A tanítőképzfí
intézetek hallgatóikat ugyanis eddig valamennyi alsó ta-
gozati tantárgy oktatására felkészitették, és ebbó'l két
sulyos tehertétel is következett:

- a megfelelo szinvonal megkövetelése esetén megnott
a hallgatóknak - elsosorban idobeli - megterhelése;

- a sokféle ér-deklődés, az univerzális képességek kö-
vetelésével már eleve kizártunk a pályáról több olyan
tehetséges, gye r-meksze rető, a gyermekekkel bánni tudó
fiatalt, aki egyik-másik téren nem tudott megfelelni a
válogatás szempontjainak.

És mindezt olyan történelmi körülmények között , ami-
kor közben kialakult a tantestületekben egy olyan munka-
megosztás, amely az alsó tagozati tanitók közt a rajz,
ének, testnevelés stb. oktatását felosztotta, szakositotta.
A föiskolává válas - többek között - ezeknek a problé-
máknak a megoldására is lehetoséget ad.
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7. Rövid, vázlatos tájékoztatóm befejezéseképpen három
dolgot kivánok megjegyezni:

a) Hazai tanítóképzésünk tartalmi és szervezeti vonatko-
zásban egyaránt - világviszonylatban is - előkelő helyet
foglal el.

b) Nyugodtan elmondhatjuk, hogy az elmult 30 eszten-
dőben oktatásügyünk egyetlen intézménye sem reagált
olyan élénken társadalmunk gazdasági, politikai, kultu-
r-ál ís átalakulására, -mint a nevelőképző intézmények,
köztük is elsosorban a tanítóképzés és az általános is-
kolai tanárképzés. És ezt még akkor is pozitivan kell
értékelnünk, ha a végzett munka során hibák, tévedé-
sek is történtek.

c ) Arra a kérdésre pedig, hogy a tanítóképző főiskolák
uj tanterve és képzési rendje mennyire fogja beváltani
a hozzáIHGFEDCBAf ü z ött reményeket, jelenleg válaszolni még nem
tudhatunk. Ezt az elkövetkező esztendők tapasztalatai
fogják megmutatni.
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Dr. Bollók Jánosné
foiskolai adjunktus

A tanitóképzés reformjára irányuló törekvések
a századforduló idején

Előadásomban szeretném bemutatni a századforduló ide-
jén megindult reformtörekvéseket, amelyek a tanítóképzés
formai és tartalmi szinvonalának emelésére irányultak.
A reformtörekvések megértése végett ismernünk kell a
tanítóképzés helyzetét a XIX. század utolsó éveiben.

Kisebb módositásokkal ekkor is érvényben van még az
1868. évi 38. törvény, amely kírnondja, hogy az állam
husz tanítóképzőt állit fel, s hogy a gyakorlati képzés
ne szenvedjen hiányt, mindegyikhez gyakorló elemi is-
kolát és két holdnyi kertet rendel. A képzés tartama:
három esztendő. (1) A képzés idejének három esztendő-
rol négyre való emelését az "1881. évi 655. sz. minisz-
teri rendelet határozta meg. A négy évfolyam csak ren-
deleten nyugodott, nem pedig törvényen, s igy az álla-
mon kivüli tanitóképző-fenntartók nem tartották magukra
nézve kötelezőnek.IHGFEDCBAI I (2) A rendeletet követő uj tanterv-
ben kialakult az előkép-teória. "A tanítóképze intézeti
oktatásnak a népiskolai tanitás előképének kell lennie. "(3)
A tantervhez füződő rendeletekkel tették lehetővé a sző-
loiskolák létesitését, a méhészeti oktatást, a selyem-
hernyó-tenyésztést, a tüzoltási tanfolyamot. (4) Mindez
sulyosan nehezedett a képzőr-e , melytől "ezermester"
tanitót vártak.

Felmerül a kérdés, kik voltak ezeknek az intézeteknek
a tanárai, kik tudták, már amennyire meg tudták való-
sitani ezt a sajátosan sokoldalu képzést. Nagyon szomo-
ru kép tárul elénk, ha ezután kutatunk. Az 1868 után
felállitott állami tanitóképzőkbe kínevezendő tanárok miatt
nagy zavarban volt a felettes hatóság. Gyertyánffy István,



a budai képző igazgatója igy emlékezik vissza: "Kvalifi-
káció tekintetében meglehetősen tarka volt ez a mi ak-
kori testületünk. Leginkább a theológiai, jogászi, orvosi
pályákról "letört" emberekből, kiérdemesült ház íneve-
lőkből és - nem valami nagy számmal - középiskolákra
képesített tanárokból állott elő ez a hadsereg." (5) A
népoktatási törvény egy állami tanítóképzőbe az igazga-
tón kivül két rendes és egy segédtanárt irt elő. (6)

ilyen előzmények után I895-ben a Magyar 'I'anítóképző
c. folyóirat 1. füzetében felhivás jelent meg. Ez a fel-
hivás indította el a képzőintézeti tanárok sokéves terve-
ző munkáját, ez adta a motivációt arra, hogy megvizs-
gálják iskoláik szinvonalát. "... Minden erővel oda kell
hatnunk, hogy a magyarországi tanítóképzés. .• egységes
alapon reformáltassék" - olvashatjuk a folyóiratban. Eh-
hez a munkához kéri a tanítóképző tanárok, a magyar
tanítóság. a tanító egyesületek és a népoktatás minden
barátját, hogy a tanitóképzés fejlesztése céljából alakult
TITOE-be lépjenek be, s velük együtt munkálkodjanak.
A Magyar Tanítóképző c. folyóirat füzetetből részletesen
megismerhetjük azt a 25 éves harcot, amelyet a tanárok
I9I9-ig a magyar tanitóképzés felemelése érdekében viv-
tak.

A teljes vítaanyagot nem áll módomban részletesen is-
mertetni, ezért csak a legjellemzőbb álláspontokat soro-
lom fel. Nagy László már I895-ben "A tanitóképzésről
szóló törvény módosítása" cimen javaslatot jelentetett
meg a folyóirat hasábjain. Elhangzik az a kivánság, hogy
a tanítókat főiskolán kell képezni. (7) Az I903-as és az
I91I-es tantervek megerősitették ezt az elképzelést. Az
uj óratervek ugyanis fokozták a tulterhelést. A régi ke-
retek között általános müveltséget és szakképzettséget
is nyujtani lehetetlen. A vita során Simkó Endre álla-
mositást követel, ez különösen indokolt, hiszen a meg-
levő 88 képzó'ből 62 felekezeti kézen volt •. Répai Dániel
érettségi után másfél éves tanfolyamot javasol. Példának
az I892-ben Baselben megnyilt pedagógiai szaktanfolyamot
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emlttí , "me lyet részben az ottani egyetemmel kapcso-
latban, részben pedig önálló intézetben szerveztek. ti (8)
Pazár Zoltán egy ötödik, esetleg egy hatodik osztály fel-
állítását tervezi. (9) Baló József a gyakorlati képzés
színvonalának emelését tartja fontosnak. Quint József
öt évfolyamu képzést tart megvalósithatónak. Finánczy
Ernő két tagozatu iskolát javasol. tlElső tagozata négy
éves, a második három éves lehetne. ti (10) Mohar Jó-
zsef hat évfolyamot tervez. Köveskuti Jenő, lévai taní-
tóképző intézeti tanár 1908-ban a TITOE Kongresszusán
felvetette és bizonyította a pedagógiai akadémiák szüksé-

gességét. Hangsulyozta, hogy azok az intézmények, a-
melyek közvetlenül nem a nép szolgálatában állnak, gyors
fejlődést értek el, igy a kereskedelmi szakoktatás, az
állatorvosi főiskola, gazdasági akadémia a kormányok
támogatása utján mind főiskolai szinvonalon áll. De
11. •• a tanítóképző intézet célja oly szorosan van 'körvo-

nalazva, . .. hogy az intézet eredeti rendeltetésétől egy
pillanatra sem térhetett elo.. Az ő hivatásuk a nép er-
kölcsi nevelése, a nép mindenrendü érdekeinek szolgá-
lata, előmozditása. ti (11) Érettségi vizsga után két év-
folyamu akadémia tervét vázolta fel.

A század elején kialakult a magyar tanároknak egy olyan
rétege, amely megpróbálta a nevelő-oktatói munkát ví-
lágszinvonalra emelni. Külföldön már megtört a hagyo-
mányos herbarti pedagógia, uj filozófiai alapokon a re-
formpedagógia indult el utjára. Nagy László 1903-as fel-
lépéséíg a tanárok a gyermektanulmányozás első lépéseit
már ismerték. Hogyan indult a mozgalom? Hogyan sorakoz-
tatta fel a képzőintézeti tanárokat a munkához ? Milyen hatá-
sa volt a tanítóképzök tartalmi megujhodásában? 1903. május
6-án alakult meg a Gyermektanulmányi Bizottság, amelynek
ügyvivő alelnöke Nagy László. Az ő előterjesztése alap-
ján meghatározták a bizottság munkakörét, "ame.ly sze-
rint fő feladata lesz az önálló gyermekvizsgálatok veze-
tése és támogatása az iskolában, internátusban és a
szülöi házban, beszámolás a hazai és a külföldi vizsgá-
latok eredményeiről. ti (12) A bizottság 1904 végén "gye r-
mektanulmányi tanfolyamot" szervezett a tanitók számára.
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Ilyen elokészületek után a TITOE megbizásából Nagy
László a gyermektanulmányozás egységesitése végett a
tanítóképző testületek számára ké rdőpontokat szerkesz-
tett, melyeket az elnökség szétküldött az országba. A
tantestületek közül 22 küldte be a hozzászólásokat. Va-
lamennyi megjelent a Magyar 'I'anítóképző has ábjain.
Milyen kér-dőpontokr-a kellett válaszolniok?

- Miként vezetendok be a tanítónövendékek a gyermek
tanulmányozásába?

- Elokészitendok-e a tanitónövendékek elméletileg a
gyermek megfigyelésére? Általában milyen kapcsolat le-
gyen a lélektani oktatás és a gyermekmegfigyelések kö-

zött?

- Miként v.íendök keresztül a szabad s alkalomszerü
megfigyelések?

Mely évfolyamban? Miként dolgozandók fel a gyüjtött
anyagok? (13)

1904-ben Nagy László Gyorben a TITOE hetedik köz-
gyülésén határozati javaslatot terjeszt elo "A gyermek-
tanulmányozás a tanítóképző intézetbenil cimmel. A ja-
vaslatban kiemeli e munka szerepét a szakszerü kikép-
zés céljából.

A megfigyelések célja:

a) A tanitónövendékekben a mélyebb érdeklodést föléb-
reszteni;

b) A növendéket a tanulmányozás módjába bevezetni;
c) Az elméleti neveléstani oktatás, valamint a gyakor-

lati képzést támogatni és sikerét biztositani. (14)

Osztályonként a köve tkez ő elrendezést javasolja: "Az
elso osztályba megfigyelik a növendékek a gyermekek
testi életét. A második osztályban a gyermekek lelki
tevékenységét, különös en akarati és érzelmi müködését.
A harmadik osztályban folytatják a munkát, de különösen
az értelmi rnüköd é sek megnyilvánulásaira figyelnek.IHGFEDCBAI I (15:
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1906-ban a Gyermektanulmányi Bizottság Magyar Gyer-
mektanulmányi Társaság néven egyesülette alakult. Ek-
kor már a külföld is ismeri Nagy László nevét. Tudását
külföldi tanulmányutján fejleszti, tapasztalatait ő is át-
adja. Tehát Magyarország bekerül a gyermektanulmányo-
zás európai áramkörébe. 1909-ben a VI. kerületi tani-
tóképző intézetben Nagy László irányitásával megnyilt
az első iskolai lélektani laboratórium Magyarországon.
A felszerelés magvát a Höffler- Vitasek gyüjtemény al-
kotta. (16) Milyen eszközöket tartalmazott ez a gyüjte-
mény? Exteziométert, olfaktométert, ergográfot, tachisz-
toszkópot, Ranschburg-féle manométert stb. Az eredmé-
nyekről az intézet évi értesitői tudósitanak.

Nagy László a laboratóriumot a lélektan tanitásának szol-
gálatába állitotta. Szerinte a képzök lélektani laborató-
riumai "főként két területre szoritkoznak, a didaktikának
kisérleti alapon való továbbmüvelésére, és a gyermeki
lélek életjelenségeinek induktiv vizsgálatára." (17) Más-
fél év tapasztalatairól igy számol be: "A lélektannak
kisérleti módszerrel való tanitása a tanulók figyelmét
az elmélkedések helyett a lelki élet felé irányitotta. " (18)
A lélektan tanitásának módszertanában hazai viszonyok
között Nagy László uttörő munkát végzett. Módszerét
"következtető índukc iőnak" (19) nevezi. Talán nem szük-
séges külön bizonyitani ma a pszichológia tanitásának
szerepét, funkcióját a pedagógusképeésben. Nagy Lá s zló
elveinek, szellemi hagyatékának megvalósitása pedagó-
giánk értékes, ma is korszerü feladata.

A magyar iskolarendszer megreformálásának gondolata
a Tanácsköztársaság előestéjén arra készteti Nagy Lász-
lót, hogy kidolgozza "A magyar közoktatás reformja" c.
tervezetét. Az egész iskolarendszer alapja a 8 osztályos,
mindenkire kötelező népiskola.

Ezt követi "A népiskolai tanitóképzés reformjának" fel-
vázolása. Ennek alapelvei a következők:



- Legyen egységes és állami a képzés;
- Felvételre az öt osztályu középiskola három évfolya-

mának elvégzése után kerüljön sor;
- A tanítóképző akadémia négy évfolyamu legyen. (20)

A Magyar Tanácsköztársaság egyik legjelentősebb intéz-
kedése kulturális téren az iskolák államositása volt.IHGFEDCBAl I A

nevelési és oktatási intézetek köztulajdonba vételéről"
szóló rendelet március 29-én látott napvilágot. Ezzel az
intézkedésseI a haladó erők régi követelése teljesült.
A Magyarországi Tanitók Szakszervezete elvi nyilatko-
zatot dolgozott ki, amelyben leszögezi, "... A néptani-
tók képzése és képesitése kizárólag az állam joga és
kötelessége. A tanítóképző intézet három évfolyamu szak-
iskola, amelybe a középiskolát végzett (érettségit tett)
ifjak vehetők fel." (21) A Tanácsköztársaság felhasználta
a Magyarországi Tanitók Szakszervezete által készitett
elvi nyilatkozatot, meg:valósitotta Köveskuti Jenő és Nagy
László elképzeléseit: főiskolai rangra emelte a tanitó-
képzést. Ezzel az intézkedé sael először nyilt lehetőség
arra, hogy a már megreformált tanítóképző valóban a
nép szolgálatában álljon. A Tanácsköztársaság elbukott,
s a cél , amelyért 25 éven át a magyar tanárok legjobbjai
küzdöttek, csak 50 év mulva valósult meg.

Jegyzetek
1. Szakál János: A magyar tanitóképzés története. Bp.

1934. 67..1.
2. Szakál János: i. m. 82-83.l.
3. Kiss József: A magyar tanitóképzés reform gondolatai.

Bp. 1953. 15.l.
4. V. K. M. 1877. évi 35.882 sz. rendelet

V. K. M. 1899. évi 31. 752 sz. rendelet
V. K. M. 1890. évi 12.025 sz. rendelet
V. K. M. 1891. évi 49. 745 sz. rendelet
V. K. M. 1891. evi 29.761 sz. rendelet

5. Gyertyánffy István: A tanitóképző-intézeti tanárok
képzésének és képesitésének kérdéséről
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Fodor József
főiskolai tanár,
főigazgatóhelyettesIHGFEDCBA

A pedagógusképzés továbbfejlesztésének
problémái

Igen tisztelt Hallgatóság!
Kedves Elvtársak!

Az előttem szólók - a feszes időkerethez alkalmazkod-
va - az oktatás politikai , íntézményszerveaést, szerve-
zeti vonatkozások vizsgálatával érkeztek el a máig,
érintve - természetszerüleg - müvelödéselméletí., okta-
táspolitikai, pedagógiai problémákat is. A fejlődésrajz
azzal a mondattal zárult, hogy az 1974. évi 13. sz.
törvényerejü rendelettel "de jura főiskolá" -vá minősi-
tett intézményben folyik a magyar tanitók képzése. A

"de facto főiskolá" -val szemben támasztható igények
megfogalmazása azonban csak részben következik a
multban regisztrált szükségletekből, azok kényszeritő
tudomásulvételéből. Sokkal nagyobb sullyal esnek latba
azok az igények, amelyeket a jelenkor valósága, vagy
az anticipált jövő fogalmaztat meg. A szervezeti mó-
dositás feltételei megértek, az uj intézmény tipus adekvát
tartalommal való megtöltése azonban még előttünk álló
nem kis feladatot jelent. A munkás hétköznapok gondjai,
de a 20. század utolsó negyedének már tapasztalható
vagy csak tendenciákban jelentkező, észlelhető változd-
sai feladják a leckét valamennyiőnknek, akik nemcsak
szeretjük a pedagógusképzést. a tanítöképzéat, hanem
felelősséget is érzünk további fejlődéséért.

A mában, azaz a mult és jövő mezsgyéjén állva, két
irányba nézelődve kereshetjük teendőinket, válogathat juk
ki azokat a feladatokat, amelyek feltételezhetően ránk
hárulnak. Ilyen szándékkal és célzattal - nem rendelkezve



ugyan megalapozott és mínőaített kutatási háttérrel vagy
alappal - megkisérlem felvázolni azokat a problémákat,
amelyeknek megoldásával a társadalmi fejlodés ritmu-
sához igazodó mozgásban tarthat juk a tanitóképzést. S
talán nem vétetik szerénytelenségnek, ha egyben a kuta-
tás olyan horizont jának felvázolására is törekszem, a-
mely igyekszik befogni azokat a jelenségeket, jelenség-
csoportokat, amelyek elemzése révén uj viszonylatok,
összefüggések, törvényszerüségek megfogalmazásáig,
vagy legalábbis ujrafogalmazásáig, nyomósitásáig jutha-
tunk el.

Mondanivalómat a problémavázlat müfajához szeretném
közeliteni, ami egyben kutatási irány, irányultság meg-
jelölésére is vállalkozik, s intézményeink kutató tevé-
kenységét még jobban él.etizüvé avathat ja, végso soron
kialakithatja a tanitóképzésnek azt a modelljét, amelynek
valóságba való átültetése a jövo feladata lesz.

A közoktatáspolitikai párthatározat a társadalmi Iét va-
lamennyi szférájával kapcsolatba hozva, ezeknek a
szféráknak együttes mozgását sürgetve jelölte ki a gya-
korlat te endőft , ezzel meghatározva a kutatás, a tudo-
mányos feltárás feladatait is.

Szükségszerüen sommás megállapitásainak r-endelődött
alá az a kutatási koncepcíó , amelyet a 6. kutatási fo-
irány néven tartunk s zámen, s amelynek csak nagyon
kis hányadát alkothat ja a pedagógusképzés korszerüsité-
se, továbbfejlesztése témacsoport. Mi sem világosabb
annál, hogy a témakör kutatása elsodlegesen a pedagógus-
képzés gyakorlatának, a benne élo szakembereknek a
munkáját igényli. Hiszen tolük várható, hiszen az o ér-
dekük, hogy megmenekedjenek a rutinszerü cselekvéstöl ,
másfelol elsosorban tolük r-emélhető, hogy a pedagógus-
képzés fejlesztését célzó közoktatáspolitikai döntésekhez
megfelelo mennyiségü és mínőaégü információ álljon ren-
delkezésre.
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A tanitóképzés csak akkor tud megfelelni hivatásának,
csak akkor optimalizálható, ha egyértelmü választ tud
adni a következo egyszerü kérdésekre:

1. milyen céllal, milyen célkitüzésekkel,
2. kiket vagy kíkből ,

3. milyen módon, mtlyen hatásfokkal

vagyunk képesek, illetve akarunk tanitókat képezni?

Bármelyik kérdésre ké szen lehetnek a szinte sztereotipiák-
ba süritett vagy sür-íthetfí válaszok. Mihelyt megvallatjuk
e válaszokat, csökken a biztonságérzetünk. Szembe ke-
rülve a valóság, a gyakorlat ellentmondásaival, keres-
nünk kell a fogódzókat, s ezzel kirajzolódnak elottünk a
kutatásba bevonandó valóeágte-rület megnyult , kiterjedt
határai, a kutatás horizontális terjedelme.

1. Végletes gyakorlati példákat hozhatnánk, nem a meg-
hökkentés, hanem csupán az elgondokodtatás céljából.
Pl. az 1978-ban bevezetendo általános iskolai reform
alig-alig érinti, alig-alig vonzza még a jelenlegi tanító-
képzés tartaImát, pedig a reform végrehajtóinak jelen-
tos hányadát jelentik mostani hallgatóink. Képzési mun-
kánk metodológiája, amin itt most a képzés egészét meg-
alapozó szemléleti alapállást értek, nemigen tudja növel-
ni, erositeni biztonságérzetünket. De szembe találjuk
magunkat olyan hangosan, néha talán felerositetten dö-
römbölő kérdésekkel, mint a tudományos-technikai for-
radalom fogadására felkészitő, képes ítő iskola, az ok-
tatás forradalma, vagy még tovább menve, az iskola
funkciójának ujrafogalmazása, az "iskolátlanitott társa-
dalom" rémképéveI szernbe saegülö "permanens müvelő-
dés", még enyhébben "a nyitás a köz müve.l.ddé s irányá-
ba" felfogásokkal. E felfogások rezgéshullámai pedig
már olyan hétköznapi döntéseket indukálnak, mint az
oktatástechnikusi munkakör megkonstruálása, amelyre
való felkészités a köz eljövőben feladatunkká tehetO. Az
iskolán belüli munkamegosztás azonban települési viszo-
nyok függvénye, nagyobb koncentrációt, illetve intézmény-
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koncentrátumokat feltételez. Tehát akár az iskola mun-
kája, akár a foglalkozás további differenciálódása regio-
nális fejlesztési tervünk megvalósitásától függ. S igy
kell, és igy lehet elérkeznünk olyan döntésekig, hogy
pl. milyen szakkollégiumi rendszert kell kialakitani Ba-
jának, Sárospataknak és Budapestnek. Ugy véljük, hogy
az iskolának s ezen belül az alsó tagozatnak mint to-
Iünk munkaerfít váró területnek igényeit figyelembe vé-
ve, nekünk különös en a következo vonatkozásokra kell
vizsgálódásainkat koncentrálnunk:

a) Olyan nevelési-oktatási intézmény számára képezzünk
munkaerőt, amely a müvelődésr-e elokésziti a gyerme-
keket, idejében, azaz már az indulási sebességet nivel-
lálja.

b) Ez az iskolai fokozat sem izoláltan müködík, hanem
a változó társadalmi valóságba ágyazottan, társadalmi
hatásoknak kitéve, azoktól késztetve. Nevelési hatások,
hatásmechanizmusok egybeszervezésére hivatott, az
egyik lengyel kutatótól találóan "mífíő-Iskolénak'' neve-
zett intézmény. .

c) Ez az iskola az óvodai hálózat fejlesztését tudomá-
sul véve mentesiti magát az üresjárattól. Tudomásul
veszi, hogy az intézményes oktatás lefelé is terjeszke-
dik, határai a kisgyermek kor irányába tágulnak.

E három jelenségcsoportot annak megtámogatására em-
litem, hogy foiskolánk oktatói helyesen, mondhatnánk
autentikusan választottak, amikor ilyen problémák vizs-
gálatára vállalkozva szegodtek el a pedagógiai kutatás
táborába. S ezzel hozzájárulnak annak mege rősttéséhez ,
hogy az alsó tagozat kulcsfontosságu fokozata az intéz-
ményes nevelésnek, s az alsó tagozati pedagógus nem
asszisztens, hanem középponti alakja a müvelődéanek,
a személyiségfejlesztés társadalmi folyamatának. Ilyen
és ehhez hasonló cél.elemekből állhat össze az a cél-
rendszer, amelynek vonzania, alakítania kell tanítókép-
zésünket.
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II. Kiket kell, kikből lehet képezrrünk, kiket kell alkal-
massá tennünk a fentebb emlitett funkció betöltésére?

Ezzel ismét bonyolult kérdésre kell válaszolnunk, a vá-
laszadás érdekében sokrétü problémakör kutatására kell
vállalkoznunk. A társadalmi meghatározottság nagyon
pregnáns példáival találkozhatunk. A mult tanítóképzését
vizsgálva, arra visszatekintve apellálgatunk a hivatás-
szeretetre, hivatásérzetre, s ezt követeljük a mától is.
Pedig más helyzetben, más determináló erőkkel kell szá-
molnunk. A mult taní.tóképzője - ahogyan erre Békési
elvtárs előadása is célzott - olyan zsilip (vagy retorta)
volt, amelyen áthaladva a dolgozó osztályok, alsóbb
néprétegek gyermekei kí.lábolhattak az embertelen Iét
alsó' régióiból. A pálya, a hivatás ettől a Iehetős égtdl
fényesedett, másfelől az adott társadalmi környezet ma
elképzelhetetlen viszonylagos cselekvési teret, kibonta-
kozási lehetőséget kinált fel a tanítónak, mint személyi-
ségnek. A pálya presztizse - a Gárdonyi-féle lámpás-
sorsok ellenére is - vonzott és motívált. Ezt a vonzást
ma már nem fejtheti ki. Oka: a társadalmi mobilitás,
a munkamegosztás kialakitotta foglalkozási hierarchia.
A tanitóképz é s ma már nem meríthet, nem toborozhat
sem olyan kényelmesen, sem olyan eredménnyel. A
Kiket képezhetünk? - kérdésre elsődlegesen a szociológia
válaszaival felelhetünk. S ha a tanítóképzés nem óhajt
fiktiv térben fejlődni, ezeket a válaszokat miel.őbb be
kell gyüjtenie. Itt olyan jelenségekkel találja szemben
magát, mint a demográfiai hullám fogadása, az ebből
eredő mennyiségi szükséglet, következésképen a munka-
erőgazdálkodás és pályaalkalmasság ellentmondásossága.
Vagy a feminizálódás, aminek nagyon is kézzelfogható
meghatározói vannak. Nyomában ott van a csaladvéde-
lernből és a nők egyenjogusításából adódó problémaszö-
vevény. A feminizálódás és a pedagógus foglalkozások
hierarchiájában jelentkező szelekció, aminek visszájára
fordítottan kontraszelekció jellege is lesz, tapasztalható.IHGFEDCBA

A férfiak arányának csökkenése, a hierarchikus emelke-
dés és az alsóbb fokozatok kiürülése nem csupán beis-
kolázási, hanem sulyosabbari képzési gondot jelent.



Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Milyen módon, milyen hatásfokkal képezhetünk? -
kérdésre adható válaszunk részben az előbbiekből fakad,
de más tényezőktől is függ. Az iskola funkcíójától , a
tanitói foglalkozás szakmai igényeiből következik, hogy
alaposabban meg kell vizsgálnunk annak a szakmüveltség-
nek (amibe beleértem most a személyiség fejlettségi
szintjét) terjedelmét és strukturáját, amelynek elsajátít-
tatása a követelmény. A szakmüveltség a tudományok
fejlődésétől, uj diszciplinák jelentkezésétől, régebbiek
kiürülésétől, ötvözetek kialakithatóságától, s a mi idő-
kereteink között történő pedagógiai interpretálhatóságá-
től is függ. A tanító munkája a személyiségfejlesztés
(nevelés-oktatás) egy szakaszához illő felkészültség ar-
zenálját követeli. A személyiségfejlesztés egyetemes,
általános törvényszerüségeinek ismerete, ez ismeretek
birtoklása az az integráló erő, amely minden pedagó-
gusfoglalkozásban az azonosságot hangsulyozza, illetve
eredményezi. A differenciálás pedig nem egyenlő a csök-
kentéssel vagy szaporítás sal. Még azt is megkockáztat-
juk, hogy az integrált szakmüveltség kialakitása nem
feltétlenül és nem az általában és mechanikus an emle-
getett képzési idő függvénye. A hangsulyt arra szeret-
ném tenni, hogy az integráltság nem zárja ki, hanem
feltételezi a differenciálást.

A tantervi struktura kialakítása a szakmüveltség megha-
tározása után következő lépés. Az esetleges tantervi
módosítások nem ezt az utat, nem ezt a nyomvonalat
mutatják. Ki kellene mutatnunk, mert lehetséges, hogy
tanterveink mennyire indokoltan hagyományközpontuak,
hogy a fedések - időt és energiát felszabadító - kikü-
szöbölése milyen haszonnal jár.

A tantervi strukturát a tudományok fejlődése, a képzés
potenciális lehetőségét megtestesítő intézmény tipus és a
gyakorlat igényei együttesen alakítják ki. Ezeknek a
problémáknak megoldása sürgető és nagyobb teret köve-
telő kutatást képvisel, jelent.
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IV. A negyedik problémakört, esetünkben a leckét napon-
ta feladó, kutatásra váró témacsoportot azzal jelölhet-
nénk meg, hogy pedagógiai, didaktikai, metodikai kultu-
ránkat hagyon tudjuk a képzés szolgálatába állitani, a
tanítóképzés optimalizálás ára felhasználni. A legkézen-
fekvőbb eljárásnak látszik az igényes önkontroll alkal-
mazása, a formalizmus, a rutin visszaszoritása. Az
oktatói felelősségérzet szinte automatikusan felhajtó erő-
vé válik. De az átrogó, jól megkonstruált vizsgálatokra
- éppen a mindennapi gyakorlat késztetése következté-
ben - nagyobb gondot kell forditanunk. Ugy vélem, jog-
gal emelek ki két jelenségcsoportot, két problémakört.
Egyik az oktatástechnikai eszközök vállalandó és vállal-
ható szerepe a mi intézménytipusunkban. Ennek felderi-
tését ellentétes felfogások ütközése követeli. Az oktatás-
technika lebecsülésével éppugy találkozhatunk, mint feti-
sízálásával , öncélusággal magyarázható tulhangsulyozá-
sával. A másik - aminek kutatására a mindennapi ta-
pasztalat sarkall - annak eldöntése, hogy dídaktíkaí-,
metodikai, oktatás-nevelésszervezési eljárásaink tény-
legesen aktívízáló , motiváló tényezőként hatnak-e? Vajon
nem kisért-e, nem tünik-e fel az infantilizálás veszélye?

Összegezésként:

1. Sikerült megláttatnom valamennyire, hogy a tanitó-
képzés továbbfejlesztése rajtunk - is - áll,

2. hogy szolid kutatások nélkül nem tudunk megbirkózni
a feladatokkal,

3. hogy kutatásunk, kutatómunkánk előfeltétele az a rá-
látás, az a látószög, amely lehetővé teszi az itt em-
litett témacsoportok komplex kezelését.





Ungárné dr. Komoly Judit
főiskolai tanár, kandidátus

A tanitó véleményének elfogadása vagy elutasitása
mint hatékonyságának mutatója

A befolyásolás vagy a hatékonyság vizsgálatának gyakran
alkalmazott módszere valamilyen vélemény elfogadásá-
nak, illetve elutasitásának mérése. ilyen vizsgálatokat
a szociál-pszichológus kutatók sikerrel végeztek.

Az észlelt befolyásosságnak a befolyásoló véleményének
elfogadásában megnyilvánuló mutatóira vonatkozó szocíál-
pszichológiai eredményekből kiindulva, 50 tanítőne haté-
konyságát ugy próbáltuk mér-ní , hogy véleményük elfo-
gadásának, illetve elutasitásának arányát vizsgáltuk ta-
nulócsoportjukban. A kisérletek függő változója mindig
az észlelt befolyásosság volt, melyet Poitou (1969) a
következőképpen definiált: "Egy egyénnek a többiek fe-
lett észlelt befolyásosságát véleményének sulya jelenti
abban az Itéletben. melyet a többiek a vitatémáról ki-
alakitanak. " A kutatók feltételezték, hogy ez a változó
szorosan együtt jár a személyes presztizs nagyságával.

A pedagógus hatékonyságát vagy személyiségének sulyát
ilyen módszerrel tudomásunk szerint eddig még nem
mérték. Elképzeléseink szerint ez a módszer a peda-
gógus személyiség kutatásban azért adaptálható jól, mert:

al A KNHMx-hez hasonlóan olyan közvetett vizsgálati
módszer , amely elrejti a kisérlet célját, és védi mind
a tanitót , mind a tanulót, mert az utóbbit nem készteti
itélkezésre.

x KNHMIHGFEDCBA= Konfliktusos nevelési helyzetek megoldása
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b) Nem a tananyagra vonatkozó tanitói ismeretnyujtás
hatékonyságát méri, és ezzel csökkenti a pedagógus-tanitó
relációban állandóan érvényes tényező - amit a tanitó
mond, azt tudni kell - erejét.

c) Kisérleti szituáció, ezért mérhető és értékelhető ada-
tokat nyujt arról, hogy a tanitó véleményét tanitványai
milyen mértékben fogadták el, és igy betekintést enged
a pedagógus ható- befolyásoló mechanizmusának, sze-
mélyes presztizsének bonyolult összetevőibe.

d ) Szerencsésen egésziti ki eddig alkalmazott megfigye-
léses (U A) és projekciós (KNHM)vizsgálati módsze-
reinket azzal, hogy meghatározott tanitói és tanulói
interakciók közvetlen eredményeit regisztrálja és elemzi.

Vizsgált korcsoportunkban a tanulók alkalmas alanyai
az ilyen kisérleteknek. Személyi, baráti kapcsolataik
nagyon ingatagok, labilisak, baráti együtteseik nem szi-
lárdak. A tanitó abszolut tekintélye és primer befolyá-
sa itt bizonyitottnak tekinthető. Ebben az életkorban a
tanulők a tanitó véleményét általában kritikátlanul fogad-
ják el, és tekintélyelvü érvelésükbengyakran hivatkoz-
nak megállapitásaira. Ugyanezek az életkori sajátossá-
gok viszont nem tették Iehetővé , hogy nyilt vitában, sza-
bad véleménycserét vizsgáljunk. Nyilvánvaló, hogy a ta-
nulók többsége, néhány extrém tanuló kivételével - a
tanitó véleményét fogja elfogadni. Az önálló vélemény
megvédése és az ellenzékiség nyilt vállalása - tapasz-
talataink szerint - ebben az életkorban csak nagyon
ritkán, kivételesen demokratikus tanitók osztályaiban,
vagy sulyos magatartási problémákkal küzdő, agressziv
tanulőknal fordul elő. Kérdésünkre tehát olyan helyzet
megteremtéséveI kerestük a választ, amelyben erősen
késztettük a kisiskolásokat a tanitóétól eltérő vélemé-
nyük kinyilvánitására. A kisérlet feltételeinek kialaki-
tásakor arra törekedtünk, hogy:

a) olyan mesterséges véleménykülönbséget provokáljunk
a tanuló-tanitó relációban, mely elvben elkerülhetetlen,
és adatai jól mér-hetők,
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b) a helyzetben a függő változó a tanulők véleménye le-
gyen,

c) a tanulók véleményének megváltozása számszerüen is
kifejeződjék.

A mesterséges véleménykülönbséget megtévesztéssel idéz-
tük elő. A Piroska és a farkas c. mese 1972-es angol
nyelvü illusztrált kiadásából - melyet a tanulők még nem
ismerhettek - kiválasztottunk két szines, a mese törté-
nésére határozottan nem utaló illusztrációt. Az egyik ké-
pen egy kislány bucsuzik az édesanyjától, az ég kék, a
mama kinéz a ház ablakán és integet. A másik képen a
kislány egyedül van az erdőben, vidáman szedegeti a
virágokat, madarak kisérik. Itt az ég nem látszik, de
a kislány minden részletében azonos az első képen Iá-
tattal.

Az X és Y kép hat eltérő és hat azonos elemet tartal-
mazott. A mesterséges véleménykülönbséget ugy hoztuk
létre, hogyatanulócsoportnak a tanitónő távollétében
az Y képet, a tanítónőnek az X képet mutattuk be. A
tanítónőnek azt mondtuk, hogy tanulót is az X képet lát-
ták, és megkértük, hogy köz ös megbeszélés alapján ké-
szittessen leirást a képről, emlékképek alapján.

Ilyen "erős" módszer alkalmazására azért volt szükség,
mert csak a tanitó véleményével azonos potencíáju ellen-
vélemény kialakitása tette Lehetövé a tanitói befolyás bo-
nyolult dimenzióinak elemzését. Szokványos tantermi
szituációban ugyanis a tanitó vagy engedélyezi a kül.ön-
böző alternativákat, vagy kötelezi a tanulókat arra, hogy
az o utasitásainak megfelelően dolgozzanak. Itt ellenvé-
lemény nem alakult ki. Kisérletünkben a tanulők megelő-
zo konkrét észlelését, az "igazságot" tekintettük csak
az osztályt régóta tanitó véleményével ekvivalens hatás-
nak.

A kisérlet három szakaszt tartalmazott:
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a) Az X képet megmutattuk a tanítónőnek és megkértük,
készittessen arról a képrfil a fogalmazástanitás gyakor-
latának megtelelden. elozetes megbeszélés és szógyüjtés
alapján leirást ugy, hogy sem O, sem a tanulók a képet
közben nem látják. Megkértük arra is, tegye Iehetővé ,
hogy távollétében a tanulóknak a képet mi mutassuk meg.
Vizsgálódásunk céljaként a tanitó ve rbál is mege rös itése ,

illetve a tanulők konkrét észlelésének és emlékezetének
intenzitása közötti különbség mérését jelöltük meg. Ez-
zel a motivációval a tanitót arra késztettük, hogy a meg-
beszélés során ható, befolyásoló képességét valóban mani-
feaztá'lja. A munkát a tanitók önként, szivesen vál.Ial.ták,

b ) A kisérlet második lépésében a tanulóknak a tanitó
távollétében az Y képet mutattuk be. (Az instrukció igy
hangzott: "Egy sz ép képet mutatok nektek. Alaposan fi-
gyeljétek meg minden részletét, mert ha a tanitó nénit ek
bejön, megbeszélitek a látottakat, és a képr-ől fogalma-
zást irtok. A képet csak egy percig nézhetitek, és arról,
amit láttok, csak a tanitó néninek számoljatok be. ")

c) A kisérlet harmadik szakaszában a tanulők a kisérlet-
vezeto távollétében megbeszélték a tanítónőve l a látotta-
kat, majd a képr-ől egy leirást készitettek. A megbeszé-
lésen a kísér-Ietvezető az elso elképzeléssel ellentétben
nem lehetett jelen, mert az elovizsgálatok során e.lőfor-
dult, hogy a tanitó az elso véleményeltérésnél hozzá for-
dult: "Akkor most mi legyen?"

d) A vizsgálat negyedik szakaszában a tanitó beszámolt
a megbasz élé sr-Sl. Ezután a kís ér-Ietvezető, elnézését
kérve, felvilágositotta a kisérlet tényleges céljáról.

A vita lefolyásáról a tanítók beszámoltak. Kérdéseink
az intro- és extrospekcióval (a tanulők megfigyelése)
gyüjtött tanitói élményanyagból próbáltak kiemelni, hogy
észlelt-e a tanitó ellenvéleményt, és ha igen, az meny-
nyire hatott a csoportra. Az is lényeges volt, hogy a
megtévesztés okozott-e valamilyen konfliktust a tanitó
és a tanulők vonatkozásában. Miután az álláspontok a
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vitában általában a kongruencia törvényei szerint. alakul-
nak (Hofstlitter 1969), vagy megegyezés jön létre, vagy
polar-íz.álód ik a tanitóval szemben egy ellenzéki csoport.

A tanitók beszámolói alapján négy alapvető reakciómódot
különböztethettünk meg:

a) A megbeszélés konfliktus nélkül zajlott le. A tanítónő
nem észlelt ellentmondást. Vita nem volt.

b) A tanitó a tanulők megfigyeléseit hiányosnak tartotta.
"Nem jó megfígyelffk, semmire sem eml.ékeznek" tipusu
reakció. Néhány tanuló ezekben a csoportokban késobb
"eml.ékez ett" arra, amit a tanítónő kivánt.

c) A tanítőnő előazör- a tanulókat számoltatta be a Iátot-
takról. Itt kialakult a vita. A tanítónő saját magatartá-
sát igy jellemzi: "Igyekeztem meggyozni oket!IHGFEDCBAI I Ezek
a csoportok néha polarizálódnak; konformista és extrém
tanulócsoport alakul.

d) A tanítónő meghallgatja a tanulők beszámolóját, meg-
kérdezi, hogy nem láttak-e mást is a képen, majd a
nemleges válasz után megállapitja, hogy vagy o emlé-
kezett rosszul, vagy valami tévedés történt. Ez "arról
irjatok, amit láttatok" tipusu reakció.

A tanitói reakciótipusokat csak kíegéazftő, informativ
tényanyagként regisztráltuk, mivel adatszerzési módsze-
rünk nem volt hiteles.

A tanitói befolyás jellegének és mértékének megállapitá-
sakor hiteles adatnak csak a tanulót fogalmazásokban je-
Ientkező tanitói véleményt tekintettük. Azt gondoltuk, hogy
a tanitó hatékonysága megnyilvánul abban, hogy vélemé-
nye milyen mértékben éaz.le.lhető a tanulők fogalmazásá-
ban.

A tanítói vélemény elfogadásának arányát ugy mér-tük,
hogy megszámoltuk, az X kép hány el.térö mozzanata
fordul elo a tanulók fogalmazásában.
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1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 o

A várható variáns mozzanatok a következők voltak: az ég
kék, süt a nap, bárányfelhos az ég, pirostetos a ház,
valaki integet, a kislány elköszön. A fogalmazások kvan-
titativ elemzése után megállapitottuk, hogy a maximális
tanitói befolyás három variánsmozzanat átvételében nyil-
vánult meg.

Nem észleltük a tanitói befolyás hatását ott, ahol a ta-
nulók fogalmazásában egyetlen variáns mozzanat sem je-
lentkezett. A fogalmazások befolyásolást meghatározó
jellemzoinek kiemelési módját az alábbiakban 45E, AR
tipusu tanítónő os ztályából kapott fogalmazások ös sze s ítő
táblázatán mutatjuk be.

13. táblázat

Variánsmozzana tok

Fogalmazás
,

szama
15 2 ' 2 4

Tehát 45E ksz esetében a tanulók jelentos mértékben el-
fogadták a tanítőne véleményét. A tanítónő által erosen
hangsulyozott mozzanat, az elköszönés vonatkozásában 4
tanuló kivételével teljesen behódoltak.

A befolyásolás mutatójának a négy megjelölt mozzanatra
vonatkozó abszolut számok sulyozott átlagát tekintettük
(O-3-ig). Az adatok matematikai, statisztikai elemzésé-
ből az következett, hogy a befolyásolási mutató o.ss-rsi
fölfelé jelezte a befolyásolás tényét. 0,55 alatt a befolyá-
solás matematikailag nem volt jellemzo. A befolyásolási
mutató szóródása (range) az ötven vizsgált személy vo-
natkozásában jó. Az állandó eltérés 6 = 4. Igy a kapott
adatok személyiségspecifikusaknak voltak tekinthetők.

Részletes eredményeinket a 14. táblázaton mutatjuk be.
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A befolyásolási mutató elemzése és viszonyitása nevelé-
si stilus tipusainkhoz a következők megállapitását tette
lehetővé.

a) A befolyásolási mutató és a nevelési stilus tipusok
sajátos módon összefüggenek egymással.

A legjobb hatóképességüeknek az agressziv-restriktiv
(AB), a kooperativ-restriktiv (KR), és a restriktiv-ko-
operativ (RK) tipusu tanítónők bizonyultak. (Befolyásolási
mutató: 0,55-1, 1-ig). Gyengébben vagy egyáltalán nem
tudtak befolyásolni a kooperativ-inerciás (KIN), az agresz-
sziv-inerciás (AIN) tipusu tanítónők. (Befolyásolási mu-
tató: 0,55-0, OO-ig). A befolyásolás mutatója az IR típu-
su tanítoknál minden esetben: 0, O.

b) Adataink szerint az agressziv (AR) tipusu pedagógus
hatékonyság azempontjából látszólag nem kül.önbözík a
kooperativ tipusu (KR, RK) pedagógustól. Ugyanakkor a
vitáról szerzett információink, valamint a pedagógus
személyiségkutatás idevonatkozó ténygazdagsága alapján
(lásd az 1. fejezet 1. részét) feltételezzük, hogy itt a
befolyásolási mutató a tanitói befolyásolás elfogadásá-
nak kétféle tipusát rejti. Ugy gondoljuk, hogy az AR
tipusu pedagógusok esetében a tanulők behódolnak(Kelman
1973), mert alternativ vMaszlehetőségeik nincsenek. A
tanitó nyomással, egész agressziv hatásmechanizmusá-
val mintegy kényszeriti a tanulókat véleményének elfo-
gadására. Az engedelmesség itt a legcélravezetőbb megol-
dás , mert ezzel jutalom is jár, mig az engedetlenségnek
mindig lehet valamilyen kellemetlen következménye. Fel-
tehetően itt a tanulók nem hiszik el, hogyatanitónak iga-
za van, de véleményét elfogadják, mert nincsen más vá-
lasztásuk.
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14. táblázat

A befolyásolási mutató alakulása
50 ksz vonatkozásában, a nevelési stilus tipusokkal

egybevetve

Nevelési A befolyásolási mutató megoszlása
stilus ksz-enként

0,00 0,55 O,81- 1, 2- ig

A csoport AR 1 8 1
AIN 2 O O
IR 4 O O
RK O 2 6

KR O O 1
KIN O O O

B csoport AR 1 2 1
AIN 2 O O
IR 4 O O
RK O 4 1
KR O 3 1
KIN 6 O O

Az AR tipusu pedagógusok osztályában vita ritkán alakult
ki. Csak két esetben különült el néhány, a tanitó által
igen rosszul minösitett, "kibirhatatlan" tanuló.

c) A restriktiv-kooperativ és kooperativ-restriktiv tipusu
pedagógus oknál a befolyásolás az azonosulás (Kelman 1973)

formákat öltötte. Feltételezzük, hogy itt a tanulók azért
fogadták el a tanitó véleményét, mert érvényesültek a
tanitói szereppel kapcsolatos elvárásaik. A tanitónak job-
ban kell tudnia, hogyan történt, mert ö a tanitó. Itt a
tanitó a tekintély, aki megbizhatóbban, pontosabban em-
lékszik, mint a tanuló. Befolyásoló szerepe most nyil-
ván vonzó. Valószinü, hogy ebben az esetben a pozitiv
emocionális töltésü kapcsolat, az elfogadott tekintélyen
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alapuló sugalmazás hatásosabb, mint a közvetlen észle-
lés. Ha az elso esetben (AR tipus) a pedagógus a jutal-
mazás és a büntetés mechanizmusával, a behódolás cél-
szerüaégének állandó éreztetésével hat, akkor itt a ta-
nító személyi varázsa, tanítói szerepének lényegi jellem-
zoi késztetik a tanulókat véleményének elfogadására. A
KR és RK tipusu pedagógusok vitáikról is beszámoltak
(c. reakciój. De ebben a vitában az extrém tanulók nem
szükségsz erüen különülnek el. A tanitó véleménye volt
a legvonzóbb, és ezért a tanulők ezzel azonosultak. Az
elfogadott tanitóval való azonosulás pozitivemóciókat vált
ki; fokozza a tanuló biztonságérzését, feloldja a véle-
ménykülönbaégből adódó konfliktusos helyzet feszültségét.

d) A legnagyobb vita, a merev ragaszkodás a konkrétan
észlelt élrnényanyaghoz , az AIN tipusu pedagógusok ta-
nulóira volt jellemzo. Több ilyen tipusu tanitó észlelte,
hogy "itt valami nem stimmel", a tanulők valószinüleg
mást láttak, mint o. Két AIN tipusu tanítőnő az ellen-
vélemény elhangzása után félbeszakitotta a ví.tát , és jel-
legzetesen inerciás magatartást tanusitva igy szólt: "Ir-
jatok arról, amír-ől akartok!"

e) Két tanítőnő, 15K és 29R osztályában megragadott mu-
tatók elemzése figyelemreméltó, az általánostól eltér-ő
tényekre hivta fel a figyelmet.

15Kbefolyásolási mutatója 0,06 volt. Tehát véleménye
a tanulők fogalmazásaiban nem jelentkezett szignifikánsan.
Ugyanakkor más adataink szerint 15K tanítónő rendkivül
erőazakos , direkt módszerekkel dolgozó pedagógus (I/D
arány 0,12 AR tipusu nevelési stilus). Nyugdijazás elott
áll. Kijelentései megdöbbentőek. "Életem legboldogabb
napja lesz, amikor utoljára lépek ki az iskola kapuján!
Ez itt hülyék gyülekezete. Korábban ide rendes gyerekek
jártak, most csupa tahó. Ezeket vizsgálják meg a pszi-
chológusok, akkor majd megértik, mit kell egy pedagó-
gusnak elviselnie! stb.IHGFEDCBAI I Ugyanakkor 15K hatékonyságát
vizsgálva meg kell állapitanunk, hogy egyáltalán nem t ü -
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nik gyengébbnek, mint a többi AR tipusu tanitó. "Muta-
tós órákat" ts tud tartani. Hangja szines, érdekes. Óra-
vezetése, kérdései logikus ak, előadásmódja szines és
meggyőző. Amikor a tanulők fogalmazását átvizsgálva
megállapitottuk, hogy véleménye alig érvénye sült, meg-
kérdeztük, hogy ezt mivel magyarázza. Válasza igy
hangzott: "Hát persze, hogy ez lett! Meg akartam mu-
tatní , hogy milyen hülyék. Nem segitettem nekik: lát-
hatod, egy tisztességes fogalmazást nem tudnak össze-
hozni!"

15K esete egyedi. A pályaadaptáció hiánya, vagy a tel-
jes elfáradás és megöregedés okozta elidegenedés a pe-
dagógiai munkától negativisztikus szemléletben és gya-
korlatban manifesztálódik: itt a tanitó tanitványainak
gyenge képességeit kivánta dokumentálni.

29E-vel már a harmadik fejezetben is foglalkoztunk.
Pseudo-kooperativ magatartása - melyet a KSHM lelep-
leztek - befolyásának vizsgálatánál is megnyilvánul.
29E tudni vélte, hogy vizsgáiatunk célja a demokratikus
csoportlégkör tanulmányozása, és ezért a vitában az el-
ső ellenvélemények felbukkanásától kezdve - amint errol
késobb beszámolt - engedte érvényesülni a tanulők állás-
pontját (befolyásolási mutató: 1,3).

f) Az inerciás restriktiv (IN) tipusu tanítónők befolyáso-
lási mutatói voltak a legalacsonyabbak. Itt nyilvánvaló-
nak tüník, hogy közönyös, rideg nevelési stilussal nem
lehet a tanulókat befolyásolni, eltériteni attól, amit ész-
leltek. Ezt a pedagógupt nem érdekli a tanulők vélemé-
nye, nem is akar befolyásolni. (Befolyásolási mutató
minden esetben: O,OO!!). Elképzelésünk szerint itt a
tanítók, bár különböző jellegü vitáról számoltak be, va-
lójában nem is mindig kisérelték meg a tanulók meggyo-
zését. Ezért két lehetoséggel kell számolnunk: ha a ta-
nító megpróbálta befolyásolni tanitványait, ugy a teljes
visszautasitásban a tanulók tudatalatti ellenállása is ma-
nifesztálódhatott. El.Ienkezfi esetben viszont a kisérletve-
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zeto instrukcióinak megtagadásában a tanítőnő negativisz-
t ikus , ellenséges magatartása Iejeződött ki. Ugy gondol-
juk, hogy a ksz közönyös , érdektelen, értelemmentes
akcióin a kisérlet vélt céljaiért sem változtatott. Ezt a
reakciómódot joggal tekinthetjük az indifferens tanító!
magatartás egyik megnyilvánulási formájának.

g) A kooperativ inerciás (KIN) tipusu tanítőnők befolyá-
solási mutatói is nagyon alacsonyak voltak (0,3-0, 1-ig).
De a pedagógusok hatékonyságáról csak a befolyásolási
mutató adatai alapján nem formálhatunk véleményt. Ezek
a tanítónők ugyanis elősz ör- figyelmesen meghallgatták
a tanulókat - mindig igy azoktak - (d, típusu reakció),
majd felvetették a variáns mozzanatok Iehetős égét is,
de végül hangsulyozták: "Arról irjatok, amit láttatok!"

Feltételezhetjük csupán, hogy az ilyen nevelési stilussal
dolgozó pedagógus az azonosulás olyan magas szintjére
is eljuttathatja a tanulóit, hogy azok mernek ellenvéle-
ményt is nyilvánitani, sot tudják, hogy a pedagógus örül
annak, ha tanitványai bizonyitják be, hogy tévedett.

Ugy véljük, hogy az identifikációnak erre a felso fokára
gondolt Makarenko (1952), amikor egyik legnagyobb neve-
lési eredményének tekintette, hogy telepe sei valamilyen
vitás kérdésben leszavazták.

Bár nagyon szivesen hisszük, hogy a KIN tipusu pedagó-
gus befolyása hosszu távon egyenértékü, sot nagyobb, mint
a KR vagy RK tipusu pedagógusé, ennek megtámogatásá-
hoz szükséges tényeket ebben a vizsgálatban nem észlel-
tünk.

h) Az idosebb A csoportban a befolyásolási mutató átlag-
értéke sokkal magasabb (0,62), mint a fiatalabb E cso-
portban (0,4). Ez a figyelemreméltó különbség feltétele-
zéseink szerint abból adódott , hogy a tapasztaltabb, ido-
sebb pedagógusok hatásmechanizmusa a befolyásolás vizs-
gált körülményei között jobban érvényesül, mint a kisebb
gyakorlattal rendelkezo fiatalabb pedagógusoké.
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Jól ismert az a nagy hatóképes ségü tanítőtípus , aki ha
akarja. akkor mindent el tud érni a gyerekeknél. Ugy
gondoljuk. hogy az ilyen magas szintü, a nevelési stilus-
tól majdnem független hatékonyság kíalakuláaához sokéves
szakmai gyakorlatra. a tanulók alapos ismeretére van
szükség. ilyen gyakorlattal csak az A csoportban rendel-
kezhettek vizsgált személyeink. Ezzel magyarázható a
befolyásolási mutató átlagértékei közötti nagy különbség
a két csoport vonatkozásában.

A tanítói hatékonyság vizsgálata a befolyásolási képes-
ség mérésével még nagyon kezdeti stádiumban van. Ada-
taink elsosorban a Iehetős égek, a tájékozódás és a to-
vábbi vizsgálatok körvonalainak felvázolásához járulnak
hozzá. További kutatások feladata lesz a nevelési stilus
tipusok és a pedagógiai hatékonyság izgalmas összefüg-
géseinek további feltárása.
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Dr. Gál Györgyné
főiskolai docens

A Budapesti Tanitóképző Intézetben végzett hallgatók
társadalmi beilleszkedésének vizsgálata

Az elhangzott referátumok után szeretnék vázlatos képet
adni arról, hogy a Budapesti 'I'anítőképző Intézetben
1962-1975 között végzett fiatal pedagógusok hogyan áll-
ták meg helyüket a szocializmus épitésének és a magyar
közoktatásügy fejlődésének e fontos, de ellentmondások-
kal teli szakaszában.

1962-től a mai napig 1014 tanító, 226 óvónő nyert okle-
velet a nappali tagozaton, 796 óvónő az esti tagozaton.

Az általunk nevelt fiatal pedagógusok társadalmi bevalá-
sának, beilleszkedésének vizsgálatát kötelességünknek
tartjuk. Egyrészt azért, mert az oktató-nevelő munka
hatékonyságát csak évek mul.tán, a gyakorlatban lehet
megismerni, másrészt, mert ugy gondoljuk, hogya
hallgatóink és a köz öttünk kialakuló kapcsolat nem ér-
het véget a hivatalos záróaktussal.

A spontán kapcsolatok tapasztalataiból - noha sok ilyen-
nel rendelkezünk főleg a csoportvezető tanárok révén -
nem alkothatunk általánosan jellemző képet végzett hall-
gatóinkról. Ezért 1959 óta most másodszor kerűlt sor
a Budapesti 'I'anítóképzőben végzett tanítók helyzetének,
munkájának szervezett vizsgálatára.

Volt hallgatóink adatait 4 KISZ-alqpszervezetünk hallga-
tói a 30. évfordulóra tett felajánlásként gyüjtötték össze.
A véletlenszerüen összegyült cimekre 167, egyenként 27
kérdéscsoportból álló kérdőívet küldtünk ki.
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Interju készitésére, 71 volt hallgatónkkal folytatandó sze-
mélyes beszélgetésre ugyancsak ok vállalkoztak. Az is-
kolaigazgatók, szaktelügyel.ők véleményének megismeré-
sére ezután kerül sor. Az adatgyűjtés 1976. január 31-
én, az értékelés 1976. junius 30-án fejezodik be.

A jelenlegi beszámoló 76 ké rdfíív és 28 interju adatai
alapján készült, nem teljes, de alkalmas arra, hogy be-
pillantást nyerjünk a pályakezdés problémáiba.

Ismerjük meg eloször a kiemelt mínta összetételét a
nemek szerinti, a szolgálati ido és szolgálati hely sze-
rinti megoszlásban u. sz. tábla). Örömmel tapasztal-
tuk, hogy hallgatóink többsége elég korán alapitott csa-
ládot, a 10 éve végzettek már 2-3 gyermeknek a szülei.
A születési arányszám Budapesten valamivel alacsonyabb,
mint vidéken. A gyermekgondozási szabadságot az anyák
szinte kivétel nélkül igénybe vették.

Végzett hallgatóink 52%-a a pályakezdés elso éve óta
eredeti szolgálati helyén van. A vizsgálat körébe vont
hallgatók 26%-a vidéken kezdte pályáját, áthelyezésük
fo oka az volt, hogy a budapesti születésü, budapesti
lakos pedagógusok egy része visszaáramlott a fovárosba.
Zömmel három, egyesek hat-nyolc év után jöttek vissza,
amit elosegitett az is, hogy az alsó tagozat tultelitett-
sége hirtelen sulyos pedagógushiányba -csapott át (2. sz.
tábla).

Volt hallgatóink szociális helyzetérol szólva megállapit-
hatjuk, hogy többségük lakáshelyzete megoldatlan. A Bu-
dapesten élők 62%-a családalapitás után. is szüleinél vagy
albérletben lakik. Vidéken csak 32%-uk lakik szüleinél,
68%-uk önálló lakásban él, Ebben szerepet játszik más
tényezők mellett a vidéki szolgálati lakások számának
és mínőségének intézményes fejlesztése.

A vizsgálat körébe vont pedagógusok foállás utáni jöve-
delme az átlagnak megfel.elően alakul (3-4. sz. tábla).
A következö eltéréseket tapasztaltuk: a 10 évi szolgálati
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idővel rendelkezők között magasabb jövedelmüek is van-
nak, akik igazgatói, illetve igazgatóhelyettesi beosztásban
dolgoznak.

Külön vizsgáltuk a családfenntartó férfiak és az anyasá-
gi szabadságot igénybe vevő és közben egyetemi végzett-
séget szerzett nők jövedelmét. Az egyik csoportnak 6
évi, a másiknak 10 évi szolgálati ideje van. A jövede-
lem különbsége feltünő. Ennek egyik oka, hogy a család-
fenntartó férfiak kénytelenek mellékjövedelem után néz-
ni, a másik, hogy a nőknek erre nincs módjuk, viszont
fizetésük összege az anyasági szabadság alatt nem nő
automatikusan. Itt jegyezzük meg, hogy a pályakezdő
fiatalok többsége munkajogi, pénzügyi kérdésekben tel:-
jesen tájékozatlan.

A pályakezdés éveiben válik el, mit ér a megszerzett
képesités. Mit kapott, mit mulasztott a pedagógusjelölt
az itt töltött évek alatt? Ezek a tapasztalatok értékes
visszajelzések minden képző intézmény számára, ezért
összegyüjtöttük hallgatóink ilyen irányu véleményét is.

Az intézetben tanult tárgyak közül volt hallgatóink 300/0-a
az ideológiai tárgyakat, 400/0-aaz iskolai gyakorlatot tar-
totta legfontosabbnak a későbbi pedagógiai munka szem-
pontjából, A megkérdezettek tulnyomó többsége nem vál-
toztatna a képzés tartalmán, csak a jelenlegi módszere-
ken és követelményeken. Erőteljes kivánságunk az, hogy
az elméleti tárgyak oktatása jobban kapcsolódjék a gya-
korlathoz. Jónak, fontosnak tartják, hogy míndenből a
legujabbat, a továbbmutatót kapják, de kérik, jobban
vegyük figyelembe, tegyük ismertté az őket átvevő is-
kolák helyzetét, a tanügyi szervek követelményeit. Ad-
junk több lehetőséget a hospitálásra, nevelési gyakorlat-
ra, hosszabb szakmai gyakorlatra.

Éretten és nagy felelősséggel nyilatkoztak a leendő pe-
dagógusok politikai-világnézeti felkészitéséről. Vélemé-
nyük szerint a főiskolai KISZ-szervezetnek még többet
kellene tennie a közéleti tevékenységre nevelésért.
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Egymástól teljesen függetlenül, szinte mindannyian ugyan-
azt javasolták: az elméleti tanulmányok mellett minden
leendő pedagógustóI kivánjuk meg a napi politikai, ideoló-
giai problémák iránti érdeklodést, adjunk még több lehe-
tőséget annak kielégitésére, a tájékozottság, felkészült-
ség szintjére való emelésére.

Arra is igyekeztünk feleletet kapni, hogy hallgatóinkban
él-e az állandó továbbképzés iránti igény. Erre a kér-
désre adnak választ adataink (5. sz. tábla), Az adatok-
ból a következőket állapithatjuk meg: Hallgatóink ujabb
szakképzettség szerzésére irányuló szándéka erős, an-
nak ellenére, hogy a szakképzettség nem közvetlenül
szükséges munkájuk ellátásához, és anyagi előny sem
sok származik belőle. Többségük, ujabb szakképzettsé-
get szerezve is, az alsó tagozatban maradt.

A vizsgálat során a pedagógus-továbbképzés minden prob-
lémája felmerült. Volt hallgatóink magasabb szintü, min-
denkire köte lezfí, rendszeres szakmai és ideológiai to-
vábbképzést sürgetnek.

A pályakezdők munkájában jelentős szerepet játszanak a
siker- és kudarc élmények. Ezeket vizsgálva szakmai si-
kere.íkről , közéleti tevékenységükről, tanitványaikhoz, a
azülőkhöz és a pedagógus kollégákhoz füződő kapcsolataik-
ról tájékoződtunk. A megkérdezett hallgatók 400/0-a szá-
molt be kudarcról, többségük sikerekről. A kudarcokat
(főleg nevelési, fegyelmezési problémákat) 50/0-ban, a si-
kereket 700/0-banirták a képző intézmény számlájára. A
sikerek forrásául hallgatóink többsége tanitványainak szép
eredményeit, a velük kialakitott kapcsolatot jelölte meg.
Szakmai sikereikre lehet következtetni abból, hogy 550/0-uk
többször tartott bemutató tanítást, a főiskolát végzettek
a felső tagozatban is.

A fiatal pedagógusoktól sokat várnak az órán és az iskolán
kivül is. Rendszeres társadalmi munkája mindenkinek
többféle is van, amelyek sikerélményeket adnak számukra.
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Végzett hallgatóink 40%-a az uttörő- vagy kisdoboscsapat
vezetője, illetve vezetőségi tagja. A vizsgálat körébe
vont hallgatók 21%-a párttag. A párttagok 75%-a a helyi
(kerületi, községi) szervek választott vezetőségi tagja.
A felkeresett hallgatók közül többen tanácstagként dol-
goznak.

A szülőkkel való együttmüködés során a szülök vallásos-
sága, a testi fenyités elterjedtsége, az otthoni tanulás
kellő segitésének, ellenőrzésének hiánya okozza a fiatal
pedagógusok számára a legnehezebb nevelési problémá-
kat.

A pedagógus kollektivák életében sok pozitivumot talál-
tak. Több iskolában nagyon fontosnak tartották, és jóleső
érzést okozott számukra a baráti fogadtatás, a nyilt,
rendszeres btr-álat, az idősebb és fiatalabb generáció
egészséges, aktiv, zavartalan együttmüködése. Sajnos,
más iskolákból visszahuzó, szinte fojtogató Iégkör-rdl , a
demokratikus, következ etes , segitőkész birálat hiányáról
is hallottunk. Ezen iskolákban hallgatóink szerint a pe-
dagógus kollektivák ujabb és régebbi rétegei között ke-
letkező feszültség okai: életkor, családi helyzet, előkép-
zettség, nézetbeli, módszerbeli különbségek.

Az iskolák igazgatói általában szóbeli értékeléssel nyil-
vánítják véleményüket. A vizsgálatba bevontak mintegy
negyede részesült rendkivüli feljebbsorolásban. Volt
hallgatóink ugy érzik, hogy a fiataloktóI sokat várnak,
de jutalmazásban nem fejeződik ki jó teljesitményük.
Hallgatóink főleg a differenciált, igazságos értékelést,
a bizalmat és a nyiltságot tartják fontosnak, várják el
feletteseiktől. Bár a pedagógusok élet- és munkakörül-
ményei a kialakult munkaerőhelyzet miatt rosszak, ked-
vüket ez nem annyira veszi el, mint kezdeményezéseik
megmosolygása, az esetenként tapasztalható bürokratiz-
mus. A "Mit vár feletteseitől?" kérdésre több hallgatónk
azt felelte: "Hagyjanak dolgozni!"
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Egy adatot utoljára hagytam, mert ugy érzem, ez a leg-
fontosabb. Arra a kérdésre, milyen sikerrel járt hall-
gatóink hivatástudatra nevelése, pozitiv választ adhatunk:
az általunk nevelt és a most felkeresett hallgatók 98, 80/0-a
pedagógus munkakörben dolgozik.

Reméle m, sikerűlt betekintést nyujtanom volt tanitvá-
nyaink életébe, sikerült érinteni, hogy milyen sok, meny-
nyire összehangolt munkát kell továbbra is kifejtenünk
az eredményes felkészités, a sikerélményekben gazdag
pályakezdés és a pedagóguspályán való megmaradás ér-
dekében.

1. sz. tábla

Nemek szerinti megoszlás:

no: 880/0

férfi: 120/0

Szolgálati hely:

vidéken tanit: 33o/c

Budapesten tanit: 67%

Családi állapot:

nos, férjezett: 70%
Egyedülálló: 30%

A budapesti családosok 78%-ának van gyermeke.
A vidéki családosok 850/0-ánakvan gyermeke.

Születési arányszám: 1. 2

Budapesten. gyermekes családonként 1. 07
Vidéken, gyermekes családonként 1. 04

Az anyasági szabadság igénybevétele:

1-2 évre 350/0

3 évre 33%
4-5 évre 32%
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2. sz. tábla

Lakásviszonyok: I. II. ill.

Saját tulajdonu lakásban él 16% 19% 11%
Saját főbérletben lakik 19% 19% 21%"
Szolgálati lakásban él 12% 36%
Szülei lakásában lakik 48% 55% 32%
Albér-Iet , eltartási "szerzo-
dés , különélők 5% ~

100% 100% 100%

1. = a vizsgálat körébe vont összes hallgató
ll. = a budapesti lakosok
Ill. = a vidéki lakosok

3. sz. tábla

A f"'ll' , k h " d 1oa as utan apott aví Jöve e em:

1-5 évi szolgálati idő esetén 1750 - 2000 Ft
6-10 évi szolgálati idő esetén 2000 - 2600 Ft
11-13 évi szolgálati idő esetén 2500 - 4100 Ft

A jövedelemhez tartozó pótlékok, mellékállás után kapott
fizetés összege:

80%-a
14%-a
6%-a

100 - 400 Ft
450 - 600 Ft
600 - 1000 Ft
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4%

4. sz. tábla

Férfi hallgatáink átlagos szolgálati ideje 6 év
átlagos jövedelme 2835. - Ft

Egyetemet végzett nőhallgatóink átlagos szolgálati ideje
10 év

gyermekgondozás átlagos ideje 3. 5 év
átlagos jövedelmük 2283. -Ft

5. sz. tábla

Ujabb szakképzettségett szerzett, illetve
jelenleg is tanul 47%

Felvételét, jelentkezését az intézmény
elutasitotta 23%

Nem jelezte továbbtanulási szándékát 30%

A szerzett képesítés megoszlása:

Egyetemi:

MLEE 3 éves 7%
tudományegyetem 17%
tanárképző főiskola 48%
tanítóképző 7%
egyéb 3%
nem oklevélszerző, szako-
sitó tanfolyam 18%

Magasabb szakképzettséget szerezve

alsó tagozatban maradt
felső tagozatban (vagy ott is)

tanít
vezető funkcíóba került
(igazgató, igazgatóhelyettes,
tanácsi dolgozó)
elhagyta a pedagógus pályát
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Bársony Magda
főiskolai docens

Családi életre nevelés az óvodában

A Minisztertanács 1973. IX. 18-án határozatot hozott az
ifjuság családi életre való felkészitéséről. A határozat
kimondja, hogy "Az állami oktatás minden formájában,
továbbá a lakosság körében végzett egészségügyi isme-
retterjesztésben a családi életre való felkészitést szol-
gáló intézkedéseket kell tenni. "

Ennek nyomán 1974-ben kisérleti jelleggel 60 közép- és
általános iskolában meg is kezdték az 1974-75- ös tan-
évben az ifjuság családi életre való nevelését. Az 1975-
76-os tanév feladatai között is kiemelt nevelési terület-
ként szerepel. Ebből következik, hogy a pedagóguskép-
zésben is meg kell oldani a hallgatók felkészitését a csa-
ládi nevelés feladatainak megoldására.

A családi életre nevelés komplex fogalom, nem választ-
ható el az általános személyiségfejlesztéstől. Legfőkép-
pen jellemnevelésnek fogható fel, de beleértendő külön-
böző ismeretek, pl. családjogi kérdésekben való tájéko-
zottság, különböző képességek kialakitása, pl. helyes
gazdálkodás, pénzbeosztás képessége, megfelelő lakás-
kulturára való igény és otthonteremtés képessége. Ma-
gába foglalja a nemiségre vonatkozó ismeretnyujtást és
ismeretszerzést, a társadalom követelményeinek és az
egyén érdekeinek megfelelő nemi magatartás kialakitását,
tehát a nemi, illetve szexuális nevelést is, amelynek cél-
ja, hogy olyan érettségi fokra juttassa el a fiatalokat,
amely lehetővé teszi a harmonikus partnerkapcsolatot, a
helyes pár-vál.asztást , a jó házasságot.
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A családi életre nevelés megvalósulhat az egyes tantár-
gyak oktatása során, az osztályfőnöki munkában, az ok-
tatás és nevelés minden területén. A feladatok megoldá-
sát már az óvodai nevel.őmunkában is szem előtt kell
tartani.

A családi életre nevelésen belül legtöbb gondot a szexuá-
lis nevelés feladatainak megoldása okozza. Ennek okai
a nézetek és a normák kialakulatlanságában, különböző
előitéletekben, rossz hagyományokban, helyenként indo-
kolt óvatosságban és főleg a nevelők felkészültségének
hiányában lelhetők fel.

Tudvalévő. hogy minden nevelési feladat sikeres megol-
dásának legfőbb feltétele a nevelő személyisége, a ne-
velő és gyermek között kialakult kapcsolat. Minél bonyo-
lultabb, kényesebb feladat megoldásáról van szó, annál
inkább. A szexuális nevelés kétségtelenül ilyen feladatok
közé tartozik. Megvalósitása nem csupán a nemiségre
vonatkozó ismereteket kivánja, hanem átlagon felüli ön-
ismeretet, önuralmat, kiegyensulyozott érzelmi életet,
fejlett beleérző képességet, magasrendü és szilárd eti-
kus beállitódást követel a nevelfítől,

Intézetünkben az 1973-74-es tanév 2. félévében inditot-
tunk első izben szexuálpedagógiai speciális kollégiumot,
tanitó- és ővónöképzős hallgatók részére, amely két
féléves időtartammal azóta is folyamatosan müködik.
A speciális kollégium azt a célt tüzte maga elé, hogy
a hallgatók személyiségét alkalmassá tegye a nemi ne-
velésre, kifejezetten olyan igénnyel, hogy főiskolánkról
kikerülve részt tudjanak vállalni a pedagógusok és a
szülők felkészitésében. {Bár ez évenként csupán 10-12
hallgatóra vonatkozik.} Munkánk ezen a ponton kapcsoló-
dik az intézet középponti kutatási témájához a pedagó-
gus személyiségét illetően.
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Annak megállapitására, hogy a célokat eddig hogyan si-
került megvalósitani, még nem rendelkezünk elég isme-
rettel, ilyen rövid távon ezt még nem lehet lemérni.
A 2 és 1/2 év munkája alapján csak tapasztalatokról és
kezdeti eredményekről tudunk beszámolni.

Munkánk során mindig kettős feladatot tartottunk szem
előtt: a nemiségre vonatkozó korszerü, tudományos is-
meretek feldolgozását és a hallgatók személyiségfej-
lesztését. A két feladat egységben, egymást áthatva a
különböző módszerek alkalmazásán keresztül valósul meg.

Ismeretanyag és ismeretforrások tekintetében jó helyzet-
ben vagyunk, az utóbbi években nagy számban jelentek
meg a szexualitással foglalkozó kül.önböző ismeretter-
jesztő müvek. Az indulásnál már rendelkezésünkre állt
jegyzet is, amelynek szükséges átdolgozására - sajnos -
még nem került sor. Összeállitottuk, a hallgatók az in-
dulásnál megkapják a magyar nyelven hozzáférhető iro-
dalom majdnem teljes bibliográfiáját. A köte'lező irodal-
mi anyagon kivül ki-ki érdeklődésének, illetve szabad
idejének megfelelően bővíthet.í ismereteit. Tantervi anya-
gunk, röviden felsorolva, magában foglalja a nemiségre
vonatkozó társadalmi, filozófiai, biológiai, fiziológiai
és főleg pszichológiai ismereteket.

Végigklsérjük a gyermek pszichoszexuális fejlődésmene-
tét a csecsemőkortól a párválasztási érettség kialakulá-
sáig. Foglalkozunk a nemi nevelés feladataival, mód-
szereivel, eszközeivel, tervezésével, koordinálásával
és integrálás ával.

Az ismeretanyagon keresztül formálódik a hallgatók szem-
Iélete , változik meg a nemiséggel kapcsolatos hagyomá-
nyos felfogásuk. A szexualitás korszerü elmélete a kü-
Iönböző tudományok eredményeire támaszkodva megálla-
pította, hogy az ember nemi viselkedése nem veleszü-
letett merev ösztönmechanizmusok által meghatározott,
hanem biológiai alapokra épülő', de csak tanulással el-
sajátítható bonyolult jelenség, amelyben lényeges szerepet
játszanak a társadalmi és pszichés tényezők.
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A szexualitás a személyiség része, a csecsemőkortól
kezdve együtt alakul, fejlődik az egész személyiséggel,
és annak sajátos szinezetet ad. Az ember szexuális vi-
selkedése azoktól a nem tudatos, szubjektiv környezeti
hatásoktóI függ, melyek őt élete során érik.

A módszereknek kell biztositani, hogy a hallgatók elsa-
játíthas sák, gyakorolhassák azokat a készségeket, me-
lyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelően tudjanak rea-
gálni a gyermekek különböző szexuális j ellegü megnyil-
vánulásaira, hogy helyesen tudjanak megoldani ilyen jel-'
legü nevelési helyzeteket.

Előadások, beszélgetések, film- és könyvví.ták, eset-
elemzések, birósági tárgyalások látogatása, szexuálpszi-
chológiai laboratóriumi munka tanulrnányoz.áaa, kíselőa-
dások, irodalomismertetések eredményesen szolgálják
az ismeretszerzést és azt, hogy kellő komolysággal,
szakszerüséggel és gátlásmentesen tudjanak beszélget-
ni a "legkényesebb" szexuális kérdésekről is. Kissé
bővebben szeretnék szólni a szerepjáték módaze ré rdl ,
melynek lényege, hogy az életből vett eseteket, hely-
zeteket önkéntes szerepvállalással, lehetőleg teljes bele-
éléssel el kell játszani. A szerepek nincsenek megirva,
csak az expozició és a bonyodalom körvonalazott, a
megoldás, a szerep tartalommal való kitöltése a hall-
gatóra van bizva. A módszer, mint az általános sze-
mélyiségfejlesztés módszere, a pszichológiában jól is-
mert. Többféle változatát alkalmazzák, mi a Moreno-
féle pszichodrámához leginkább hasonló utat járjuk.
Munkánkban ez a módszer a legadekvátabban alkalmas
a hallgatók gátlásainak feloldására, a nélkülözhetetlen
empátia (beleérző képesség) fejlesztésére. A szerepek
felcserélésére is általában sor kerül, ezáltal a szemé-
lyiség rugalmassága fejlődik. A konkrét és tipikus élet-
helyzetek az ismeretek gyakorlati alkalmazásában való
jártasságokat, készségeket fejlesztik. A szerepjátszás-
ban a kezdeti elfogódottság hamar oldódik, az élethely-
zetek önálló alkotásának örömét élhetik át a hallgatók,
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folyamatában szabadon bontakozhat személyiségük. A
speciális kollégium hallgatóiban a terület feltáratlan
problémái is tudatosulnak. és ezek tudományos igényü
vizsgálatának szükségessége is felmerül. Többen szak-
dolgozati témát is e területről választottak. A dolgoza-
tok, amelyek eddig elkészültek, kezdeti, szerény tudo-
mányos kutatómunka eredményeit is tartalmazták. 1974'-
ben Huszár Mária hallgatónk "Az óvodáskoru gyermekek
pszichoszexuális fejlődése és fejlesztése" c. dolgozatá-
val a tudományos diákköri konferencián kiemelt első dijat
nyert. Munkája során a hallgató az óvónők körében vég-
zett felméréseket annak megállapitására, hogy mennyire
képesek a müködő óvónők a szexuális nevelés feladatai-
nak megoldására.

A személyes interju módszerével dolgozott. Többek kö-
zött arról kérdezte az óvónőket. hogy találkoznak-e és
milyen szexuális jellegü megnyilvánulásokkal a gyerme-
keknél. Miben látják a maszturbáció okát, és hogyan
reagálnak rá, ha észreveszik? A vizsgálat alapján meg-
állapitható volt, hogy az óvodáskeru gyermeket a két
nem között í szomatikus különbségek és a kisgyermek
születésére vonatkozó ismeretek érdeklik leginkább. To-
vábbá az, hogy az óvónők személyisége, némi ismeret-
kiegészitéssel általában alkalmasak a nemi nevelés felada-
tainak megoldására, bár hozzááilásukban a Lewin-féle
három tipikus nevelői attitüd kül.önböző arányban ötvö-
ződik. A nemi nevelésben is megtaláljuk az autokratikus
tipust, amely a nemiséget elnyomni igyekszik, az anar-
chikus ráhagyót, aki nem avatkozik be és a demokrati-
kust , aki fejleszti, segiti a gyermekekben a szexualitás
helyes irányu kibontakozását. A nemi ismeretek nyuj-
tásakor a szemléltetés gondolatát még sematikus ábrák
esetében is 90%-ban elutasitották.

Ezt a munkát folytatja három tanítóképzös hallgatónk,
akik a vizsgálatot kb 200 tanitóra és tanitójelöltre ter-
jesztik ki. Irásos ankétmódszerrel dolgoznak. Egy 1975-
ben elkészült szakdolgozatban az egyik hallgató vizsgálta,
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hogy az óvodáskoru gyermekek a különböző korcsoportok-
ban milyen pszichoszexuális fejlettséggel rendelkeznek,
és ennek alapján járult hozzá az óvodai szexuális neve-
lés kérdéseinek differenciáltabb kidolgozásához. A ké-
szülő munkát a speciális kollégiumon rendszeresen meg-
vitattuk.

Nem lebecsülendő az a kisugárzó hatás, amelyet mun-
kánk az intézet hallgatóira gyakorol. Ezt bizonyit ja nyil-
vános filmvetitéseink látogatottsága és a fiatalság köré-
ben a szexuális nevelésről közkézen forgó korszerü kiad-
ványok.

Befejezésül annyit szükségesnek tartok még elmondani,
hogy e területtel való foglalkozást, az ismeretanyag el-
sajátitását együtt kezdtem meg a hallgatóim mal , közös
munkánk eredményeképpen kidolgoztuk a családi életre
nevelés problémáinak megoldását az óvodai nevelőrnun-
kában, és ezzel részt tudok vállalni a főiskolán kivül
is a pedagógusok ilyen irányu továbbképzésében.

86



1.

A Budapesti Tanítóképző Főiskola
oktatói és hivatali dolgozói

az 1975/76. tanévben

1.

A FŐISKOLA VEZETŐSÉGE

Főigazgató

Dr. Békési Lajos
főiskolai tanár

Főigazgatóhelyettesek

Fodor József
főiskolai tanár

Halas Józsefné
főiskolai docens

Nábrádi István
főiskolai docens

Gazdasági igazgató

Borosnyai Béláné

Az esti tagozat vezetői

Tanitói szak

Dr. Gál Györgyné
főiskolai docens

Óvónői szak

Raits Annamária
főiskolai docens
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B.

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TANSZÉKEK

A.

Marxizmus - Leninizmus Tans zék

Tanszékvezető

Dr. Szőnye í Tibor

főiskolai tanár

Tanszéki munkatársak

Donáth Péter
főiskolai tanársegéd

Vigh Gyula
főisk0lai, docens

Neveléstudományi Tanszék

'I'ansaékveaető

Ungárné dr. Komoly Judit

faiskolai tanár, kandidátus

Tanszéki munkatársak

Bársony Magdolna
faiskolai docens

Dr. Békési Lajos
faiskolai tanár

Dr. Boll6k Jánosné
faiskolai adjunktus

Dr. Gál Györgyné
faiskolai docens
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Gáspár Kálrnánné dr.
főiskolai tanár, kandidátus

Gombos József
főiskolai adjunktus

Gyóni Lajosné
főiskolai docens

Kálnai Gáborné
főiskolai adjunktus

Kárász Péterné
főiskolai adjunktus

Kovácsné Hegyi Ildikó
főiskolai adjunktus

Dr. Lázár Tibor
főiskolai adjunktus

Rudas Tamás
főiskolai tanársegéd

Szabó Ferencné
főiskolai docens
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c.
Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Tanszékvezető

Dr. Magyarfalvi Lajos
főiskolai tanár

Tanszéki munkatársak

Dr. Adamik Tamásné
főiskolai adjunktus

Bognár Tas
főiskolai adjunktus



D.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deák Miklós
főiskolai adjunktus

Fodor József
főiskolai tanár

Glatz F'eren cné
főiskolai tanársegéd

Kelemen Magdolna
főiskolai tanársegéd

S. Kis Lajosné
főiskolai adjunktus

Dr. Laczkó Ottóné
főiskolai adjunktus

Pozsgay Imréné
főiskolai docens

Nyikulina Nagyezsda
főiskolai tanársegéd

Természettudományi Tanszék

Tanszékvezető

Nábrádi István
főiskolai docens

Tanszéki munkatársak

Halas Józsefné
főiskolai docens

Kovács Zoltán
főiskolai adjunktus

Lengyelné Szilágyi Ágnes
főiskolai tanársegéd
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91zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Németh Tibor
főiskolai docens

Perlai Rezsőné
főiskolai adjunktus

Raits Annamária
főiskolai docens

Schottner Ede
főiskolai adjunktus

Ujj Jánosné
főiskolai tanársegéd

E.

Művészeti Nevelési Tanszék

Tanszékvezető

Dr. Kovács Ferencné
főiskolai docens

Tanszéki munkatársak

Beleznay Gézáné
főiskolai docens

Csillagné Gál Judit
főiskolai docens, kandidátus

Gerenday Endre
főiskolai docens

Kerecsényi László
főiskolai tanár

Nyergesné Rudolf Éva
főiskolai adjunktus

Réti Anna
főiskolai tanársegéd



F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rudolf Péter-
főiskolai adjunktus

Sánta László
főiskolai docens

Timár Imre
főiskolai docens

Testnevelési Tanszék

Tanszékvezető

Szijj Zoltán
főiskolai docens

Tanszéki munkatársak

Brenner Erika
főiskolai tanársegéd

Jánosi Éva
főiskolai adjunktus

Lukovich Istvánné
főiskolai adjunktus

3.

GYAKORLÓISKOLA

Igazgató

Pálfi Dezsőné

Nevelőtestületi tagok

Bocsák Istvánné
napköziotthoni nevelő
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Csáky ildikó
napköziotthoni nevelő

Dr. Csáthy Ferencné
osztálytanitó

Détári Ferencné
szaktanár (ének-zene)

Esküdt Gyuláné
szaktanár (testnevelés)

Gyurkovits Istvánné
napköziotthoni nevelő

Huba Józsefné
osztálytanitó

Dr. .Iákí Lászlóné
os ztálytanitó

Kovács Katalin
osztálytanitó

Liszka Ágnes
osztálytanitó

Marx Ernőné
napköziotthoni nevelő

Molnár Jánosné
osztálytanitó

Mosonyiné Buz ás Klára
osztálytanitó

Németh Ferencné
os ztálytanitó

Pre is inger Zsuzsanna
szaktanár (rajz- gyakorlati

foglalkozás)
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GYAKORLÓÓVODA

Vezető óvónő

Ujhegyi Ilona

Csoportvezető óvónők

Farkasné Egyed Zsuzsa
Hajnal Sándorné
Hámori Judit
Holló Sarolta
Karakas Zsuzsanna
Lánczosné Zamaróczy Mariann
Reményi Dezsőné
Várkonyi Ágnes

5.

KÖNYVTÁR

Könyvtárvezető

Fleckenstein Sándorné

Könyvtárosok

Lovas Ferencné
(gyermekgondozási szabadságon)

Réczey Miklósné
(rés zfoglalkozásu)

Sebestyén Eszter
(kisegitő)

Schellinger Zsuzsanna

Széplaki Anna
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FŐIGAZGATÓI HIVATAL

Hivatalvezető

Székely Árpád

Hivatali dolgozók

Dr. Ady Endréné
előadó

Ágoston Katalin
sokszorositó

Beck Lászlóné
előadó

Ipacs Margit
előadó

Kerényi Ernőné
főelőadó

Major Ferencné
gépiró adminisztrátor

Patakfalvy Katalin
előadó

Szalay Györgyné
gépír-ó adminisztrátor

Török Antalné
előadó, főigazgatói titkárnő

7.

GAZDASÁGIHIVATAL

Gazdasági igazgató

Borosnyai Béláné
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Labáth István
munkaügyi csoportvezető

Maksai Károly
előadó, müszerész

Hivatali dolgozók

Dohoczki Márta
gondnok

Dr. Ittzés Istvánné
előadó, pénztáros

Kányási Istvánné
költségvetési csoportvezető

Kocs ís Józsefné
főelőadó, könyvelő

Kovács Ferencné
előadó, élelmezésvezető

Rozgonyi Zsuzsanna
munkaügyi előadó

Szabó Gizella
adminisztrátor

Szabó István
előadó, müszerész
(katonai szolgálaton)

Trafnek Antalné
előadó, könyve lő
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II.

A Budapesti Tanitóképző Főiskola
bizottságai

1.

FŐISKOLAI TANÁCS

Elnök

Dr. Békési Lajos
főiskolai tanár, főigazgató

Tagok

a) Tisztségük alapján

Fodor József
főiskolai tanár, főigazgatóhelyettes

Halas Józsefné
főiskolai docens, főigazgatóhelyettes

Nábrádi István
főiskolai docens, főigazgatóhelyettes

Borosnyai Béláné
, gazdasági igazgató

Dr. Gál Györgyné
főiskolai docens, tagozatvezető

Raits Annamária
főiskolai docens, tagozatvezető

Dr. Szőnyei Tibor
tanszékvezető főiskolai tanár,
az MSZMP alapszervezet titkára

Dr. .Iákí Lászlóné
gyakorlóiskolai tanitó,
a Pedagógus Szakszervezet titkára
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Szijj Zoltán
tanszékvezető főiskolai docens

Fábri Lili
Ill. éves hallgató, a KISZ VB titkára

Dr. Kovács Ferencné
tanszékvezető főiskolai docens

Dr. Magyarfalvi Lajos
tanszékvezető főiskolai tanár

Ungárné dr. Komoly Judit
tansz ékvezető főiskolai tanár, kandidátus

Székely Árpád
a Főigazgatói Hivatal vezetője

Pálfi Dezsőné
gyakorlóiskolai igazgató

Ujhegyi Ilona
a gyakorlóóvoda vezetője

b) Választott tagok

Bársony Magda
főiskolai docens

Terjánszky Éva
II. éves hallgató

Béres László
II. éves hallgató

c) Állandó meghivottak

az Oktatási Minisztérium,
az MSZMP XII. kerületi Bizottsága,
Budapest Főváros Tanácsa VB
Müve.lődésügyí Főosztály

képviselője
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NEVELÉSI BIZOTTSÁG

Elnök

Pozsgay Imréné
főiskolai docens

Tagok

Bársony Magda
főiskolai docens

Dr. Bollók Jánosné
főiskolai adjunktus

Csillagné Gál Judit
főiskolai docens, kandidátus

Gyóni Laj osné
főiskolai docens

Dr. Magyarfalvi Lajos
tanszékvezető főiskolai tanár

Perlai Rezsőné
főiskolai adjunktus

Vigh Gyula
főiskolai docens

Fábri Lili
II. éves hallgató, a KISZ VB titkára

Erdélyi Ágnes
II. éves hallgató

Terjánszky Éva
II. éves hallgató
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TUDOMÁNYOSBIZOTTSÁG

Elnök

Gáspár Kálrnánné dr.
faiskolai tanár, kandidátus

Tagok

Ungárné dr. Komoly Judit
tansz ékvezető faiskolai tanár,
kandidátus

Kerecsényi László
faiskolai tanár

Szijj Zoltán
tanszékvezeta faiskolai docens

Csillagné Gál Judit
faiskolai docens, kandidátus

Kovács Zoltán
faiskolai adjunktus

Nyergesné Rudolf Éva
faiskolai adjunktus

Dr. Adamik Tamásné
faiskolai adjunktus

Mosonyiné Buzás Klára
gyakorlóiskolai tanitó

Kenedli Eszter
Ill. éves hallgató

Pillis Cecilia
lJ. éves hallgató
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG

Elnök

Gerenday Endre
faiskolai docens

Tagok

Bognár Tas
faiskolai adjunktus

Gombos József
faiskolai adjunktus

Kálnai Gáborné
faiskolai adjunktus

Donáth Péter
faiskolai tanársegéd

Dr. Laczkó Ottóné
faiskolai adjunktus

Sánta László
faiskola docens

Kovács Katalin
gyakorlóiskolai tanitó

Bodrogi Judit
Ill. éves hallgató

5.

KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG

Elnök

101
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faiskolai tanárj faigazgatóhelyettes.
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Titkár

Fleckenstein Sándorné
könyvtárvezető

Tagok

Dr. Lázár Tibor
főiskolai adjunktus

Dr. Laczkó Ottóné
főiskolai adjunktus

Dr. Németh Tibor
főiskolai docens

Rudolf Péter
főiskolai adjunktus

Lukovich Istvánné
főiskolai adjunktus

Molnár Jánosné
gyakorlóiskolai tanító

Lánczosné Zamaróczy Mariann
gyakorlóóvodai óvónő

Bak Zsófia
II. éves hallgató

6.

DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG

Elnök

Csillagné Gál Judit
főiskolai docens, kandidátus

Tagok

S. Kis Lajosné
faiskolai adjunktus



Kerényi Ernőné
főelőadó

Müller Judit
Ill. éves hallgató

7.

FEGYELMI BIZOTTSÁG

Elnök

Timár Imre
főiskolai docens

Tagok

Deák Miklós
főiskolai adjunktus
, "Szekely Arpad
a Főiga~gatói Hivatal vezetője

Müller Judit
Ill. éves hallgató

Elnök

8.

SPORTBIZOTTSÁG

Nábrádi István
tanszékvezető főiskolai docens

főigazgatóhelyettes

Tagok

Szijj Zoltán
tanszékvezető főiskolai docens
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Brenner Erika
főiskolai tanársegéd

Esküdt Gyuláné
gyakorlóiskolai tanár

Molnár Gizella
II. éves hallgató

9.

FELVÉTELI ELŐKÉSZITŐ BIZOTTSÁG

Elnök

Lengyelné Szilágyi Ágnes
főiskolai tanársegéd

Tagok

Dr. Adamik Tamásné
főiskolai adjunktus

Dr. Bollók Jánosné
főiskolai adjunktus

Dr. Németh Tibor
főiskolai docens

10.

Farkas Mária
II. éves hallgató

CSOPORTVEZETŐ TANÁROK MUNKAKÖZÖSSÉGE

Vezető

Gyóni Lajosné
főiskolai docens
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Tagok

Glatz Ferencné l/l.
faiskolai tanársegéd

Rudolf Péter 1/2.
faiskolai adjunktus

Lukovich Istvánné 1/3.
faiskolai adjunktus

Dr. Laczkó Ottóné 1/4.·
faiskolai adjunktus

Dr. Bollók Jánosné 1/5.
faiskolai adjunktus

Bársony Magda 1/6.
faiskolai docens

Deák Miklós II/I.
faiskolai adjunktus

Gyóni Lajosné II/2.
faiskolai docens

Ungárné dr. Komoly Judit II/3.
tariszékvezető faiskolai tanár,
kandidátus

S. Kis Lajosné II/4.
faiskolai adjunktus

Perlai Rezsőné II/5.
faiskolai adjunktus

Pozsgay Imréné II/6.
faiskolai docens

Bognár Tas III/l.
faiskolai adjunktus
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Gerenday Endre
főiskolai docens

Lengyelné Szilágyi Ágnes
főiskolai tanársegéd

Dr. Lázár Tibor
főiskolai adjunktus

ll.

. Ill/2.

Ill/3.

Ill/4.

ÁLLAMI CSOPORTVEZETÖ HALLGATÓK

Takács Eszter
Horváth Margit
Szilvási Ildikó
Pápai Már-ta

Kiss Angéla
Szabó Anna
Somogyvári Mária
Muszély Ágnes
Szabados Edit
Iván Márta
Simorjay Hajna
Kiss Piroska
Tancsik Erzsébet
Várkonyi Margit
Vidáts Csabáné
Kenedli Eszter

l/l.

1/2.
1/3.

1/4.
1/5.
1/6.
ll/l.
II/2.
II/3.
II/4.
II/5.
II/6.
nr/i.
Ill/2.
Ill/3.
Ill/4.



Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mozgalmi szervek, szervezetek
vezetaségei

l.

MSZMP ALAPSZERVEZET

Titkár

Dr. Szőnye í Tibor
taneaékvezető faiskolai tanár

Vezetőségi tagok

Gyóni Lajosné
faiskolai docens

S. Kis Lajosné
fasikolai adjunktus

Dr. Magyarfalvi Lajos
tans sékvezető faiskolai tanár

Pozsgay Imréné
faiskolai docens

2.

PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET

Titkár

dr. Jáki Lás zlóné
gyakorlóiskolai tanítő

A vezetőség tagjai

Esküdt Gyuláné
munkavédelmi felelas

107



3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fleckenstein Sándorné
üdültetési felelős

Kovácsné Hegyi Ildikó
gazdasági felelős

Dr. Lázár Tibor
köznevelési és kulturális felelős

Ráduly Imréné
társadalombiztositási felelős

A KISZ VB TAGJAI,
ALAPSZERVEZETI KISZ-TITKÁROK,

TANSZÉKI ÖSSZEKÖTŐK

a) A KISZ VB tagjai

Fábri Lili titkár
Ill. éves hallgató

Erdélyi Ágnes
II. éves hallgató

Terjánszky Ágnes
II. éves hallgató

Bak Zsófia
II. éves hallgató

Béres László
II. éves hallgató

Csernavay Jenő
II. éves hallgató

Kenedli Eszter
II. éves' hallgató
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Molnár Gizella
1. éves hallgató

Bodrogi Judit
lll. éves hallgató

b) Tanszéki összekötéík

Marxizmus -Leninizmus Tans zék

Urbánné Csanádi Klára
Ill. éves hallgató

Neveléstudományi Tanszék

Farkas Mária
II. éves hallgató

Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Telek Judit
II. éves hallgató

Természettudományi Tanszék

Szimeth Katalin
II. éves hallgató

Müvészeti Nevelési Tanszék

Perjési Julianna
II. éves hallgató

Testnevelési Tanszék

Kolta Ágnes
1. éves hallgató

c) Alapszervezeti KISZ-titkárok

l/l.
1/2.

1/3.

1/4.
1/5.

Terebesi Erika
Tatai Beatrix
Rédl Andrea, /

Kovacs Eva
Försönits Beáta
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1/6. Háberl lrma
ut». Ladányi Mariann
ll/2. Szentesi Annamária
II/3. Sebők Erzsébet
II/4. Csernavay Jenő
II/5. Mező Zsuzsa
II/6. Fikó Hajnalka
tut». Szeles Anna
Ill/2. Nagy ildikó
Ill/3. Lestár Zsuzsa
Ill/4. Szögi Antalné

•
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Az 1975/76. tanévben jutalmazott, pályadijat nyert
hallgatók; versenyeken elért eredmények

Faiskolai szavalóverseny:

1. Farkas Mária ll. éves hallgató
ll. Nagy Györgyi 1. éves hallgató
lll. Terjánszky Éva ll. éves hallgató

Szépkiejtési verseny (házi):

1. Tatay Beatrix 1. éves hallgató
ll. Tóth Beatrix 1. éves hallgató
Ill. Nagy Györgyi 1. éves hallgató

Az Egerben rendezett Gárdonyi Géza prózamondó ver-
senyen (országos):

Tatay Beatrix 1. éves hallgató emlékérmet nyert.

A szépkiejtési verseny országos döntajében

Tóth Beatrix 1. éves hallgató Kazinczy- érmes lett.

II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója alkal-
mából hirdetett pályázaton

Bencze Ágnes "Rákóczi és kora a magyar képza-
müvészetben" c. dolgozatával 1. helyezést,

Csiffáry Zsuzsa "Rákóczi és kora a magyar iroda-
lomban" c. dolgozatával II. helyezést,

Kohut Anikó "Rákócz í és kora a magyar képzőmü-
véazetben" c. dolgozatával Ill. helyezést ért el. o

Sportversenyek

A nai kosárlabda szakosztály a KISZ XI. Kongresszusa
tiszteletére rendezett tornán Ill. helyezést szerzett (a
XII. kerületi KISZ rendezte).
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A női röplabda szakosztály a Gyógypedagógiai Főiskola
pályaavató to.rnáján a Il. helyet szerezte meg.

- November 7- e tiszteletére a XII. kerületi Sportfelü-
gyelőség által rendezett Röplabda Kupán 1. helyezést
ért el.

Az Őszi Sportnapok keretében a MOM rendezésében
lebonyolitott röplabda tornán veretlenül 1. lett a fő-
iskola csapata.

A Pest megyei Röplabda Szövetség által rendezett
KISZ-Kupán Dunaharasztiban Ill. helyezett lett.

A nők napjára rendezetr villámtornán, melyet a
XII. kerületi Sportfelügyelőség rendezett, 1. helye-
zést ért el.

- A Baktay Ervin Röplabda Kupán Dunaharasztiban IV.
helyezést ért el a csapat.

- A Pedagógusjelöltek ll. Országos Összetett Honvédel-
mi Versenyen Győrben a főiskola csapata a IV. he-
lyen végzett.

Az Egyetemi és Főiskolai Országos Tájékozódási Futó-
bajnokságon és Nemzetközi Versenyen Szombathelyen

Jenővári Gabriella V. helyezett lett.

A XII. kerületi MHSZ által szervezett Lövészeti Ver-
senyen

Virág Éva egy 1. és egy II. helyet harcolt ki.

Az Összetett Honvédelmi Versenyen, amelyet az MHSZ
szervezett,

Sipka Ágnes 1. helyen végzett.
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Legfontosabb statisztikai adatok
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Az alkalmassági és felvételi vizsgák adatai

1975/76. tanév 1976.

Tanitói szak 6vónéH szak

Tagozat Nappali Esti Nappali Esti

Jelentke zett: 258 119 77 437

ebb6'l: nö 239 111 77 437

fizikai 90 - 31 -
termelésirányitó - - - -

Az alkalmassági vizsgán
megfelelt: 242 115 65 374

A felvételi vizsgán megjelent: 213 113 55 -

Felvételt nyert: Budapestréíl 110 89 23 363

Pest megyéb6'l 8 - - 11

más megyéb6'l 4 - 2 -

Összesen: 122 89 25 374

ebbfíl : nő 114 83 25 374

fizikai 40 - 6 -
termelésirányitó - - - -
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A hallgatói létszám alakulása

Tanév
Tanitói szak Óvónöi szak

Tagozat
1.évf. II. évf. m. évf. Össz. 1.évf. II. évf. Össz.

1975/76. Nappali 136 97 85 318 27 33 60

Esti 100 105 49 254 - - -
1976.+ Esti - - - - 367 305 672

+ Az esti tagozat óvőnőí szakán a tanév február 1-töl január 31-ig tart.

A tanulmányi átlag eredmények alakulása (nappali tagozat)

A tanitói szak átlaga Az óvónöi szak Föiskolai átlag

Tanév Félév
átlaga

1.évf. II. évf. Ill. évf. 1.évf. II. évf. Össz. ebb6'l fiz.

1975/76. 1. 3,36 3,71 3,85 3,43 3,32 3,55 3,40

II. 3,30 3,81 3,84 3,75 4,04 3,54 3,45



Az oklevelet nyertek adatai

Tanitói oklevelet szerzett ÓVónoi oklevelet szerzett

Év Tagozat Az oklevél mínőaítése Az oklevél mínőaítése

Össz.
!Elégséges

Össz. Elegse-
Jeles Jó Közepes Jeles Jó Közepes

ges

1976 Nappali 82 17 32 22 11 30 1 7 8 14

Esti 38 4 13 9 12 257 29 54 74 100

A diszoklevelek adományozása

A diszoklevél Arany oklevél Gyémántoklevél Vas oklevél Összesen
kiadásának (50 éves) (60 éves)

éve

1975 85 65 37 187

1976 99 84 43 226
1-'
1-'
-J





ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANITÓI
OKLEVELET NYERTEK

1976.

Nappali tagozaton

1. Aulich Blanka 32. Kardos Istvánné
2. Balogh Judit Ilona 33. Karizs Katalin
3. Barta Julia 34. Kelemen Ilona
4. Bartyik Jenő 35. Kenedli Eszter
5. Bencze Zsuzsanna 36. Kisfalusi Éva
6. Benda Éva 37. Kiss Gabriella
7. Brestyánszki Katalin 38. Kovács Katalin
8. Bruszt Judit 39. Kovács Magdolna
9. Bodrogi Judit 40. Kovalcsik Péterné

10. Burai Mária 41. Kozmanovics Anikó
11. Czinóber Éva Zita 42. Kőszegi Zsuzsanna
12. esertő Piroska 43. Ladányi Zsuzsanna
13. Dr.Faludi Péterné 44. Lestár Zsuzsanna
14. Fábri Lili 45. Lipokatich Margit Anna
15. Frey Katalin Erzsébet 46. Lovag Katalin
16. Füredi Éva 47. Madaras Judit Mária
17. Gállné Fazekas Katalin 48. Mátyás Gabriella
18. Gáspár Eszter 49. Mihályi Zsuzsanna
19. Gödri Enikő 50. Miskolczi Márta
20. Háber mann Márta 51. Müller Judit
21. Halász Edit 52. Nagy Ernőné
22. Halász Gabriella 53. Nagy Ildikó
23. Homoki Attiláné 54. Nógrádi Szilvia
24. Hornyák Etelka 55. Nyiregyházi Mária
25. Horváth Mária 56. Oravecz Márta
26. Horváth Tamás 57. Papp Györgyi
27. Hőber-t Olga 58. Papp Klára
28. Ingusz Iván 59. Pásztor Kinga
29. Juhász Antónia ~;:::'68", pécskai Erna
30. Juhász Magdol~af~~'-' _ 61<~>~opovi~sIbolya
31. Karattur Teodo~.;; ~'\ 62. ~~sztal Zsuzsanna
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63. Rosic Éva
64. Sanda Károlyné
65. Sehokét Edit
66. Sipka Ágnes
67. Szalainé Karácsony Anna
68. Szalay Lucia
69. Szeles Anna
7O. Sziklai Judit
71. Szilveszterné

Gerencsér Éva
72. Szögi Antalné
73. Sztankovics Zsuzsanna

Esti tagozaton

1. Beregszásziné
Kelemen Ágnes

2. Csiszár Gizella
3. Feketéné Zsiga Márta
4. Gáspár Irén
5. Glembáné György Mária
6. Goldmann Jánosné
7. Holbis Erzsébet
8. Horváth Györgyi
9. Horváth Jenőné

10. Jencsik Istvánné
11. J enei Ilona
12. Jónás Miklósné
13. Joszkin Ferencné
14. Keresztes Mária
15. Kollár Péterné
16. Kovács Józsefné
17. Kuklis Katalin
18. Lay Györgyné
19. Lőrinc Tamásné
20. Nagy Ágnes
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74. Tamásné Láng Éva
75. Tancsik Erzsébet
76. Thuránszkyné

Hubert Éva Lidia
77. Urbán Lászlóné
78. Urbánné Dajka Margit
79. Uti János Istvánné
70. Varga Mária
81. Várkonyi Margit
82. Vezér Katalin
83. Vidáts Csabáné
84. Wolf Gizella

21. Pataki Éva
22. Pozsgai Ágnes Éva
23. Sárközi Gabriella
24. Saródy Éva
25. Somogyi Gyöngyi
26. Sőrés Klára
27. Stáry Kálmán
28. Szirmai Ágnes
29. Sződy Zsoltné
30. Dr. Tarr Károlyné
31. Tischler Mar-tonné
32. Tóth Lászlóné
33. Trnka Tibor
34. Varga Andrea
35. Vas Erzsébet
36. Vitkay Att íláné
37. Vörös Tiborné
38. Zugó Józsefné



ÓVÓNŐI OKLEVELET NYERTEK
1976.

Nappali tagozaton

1. Bak Éva
2. Balogh ilona
3. Bognár Gabriella
4. Boros Éva
5. Borszéki Klára
6. Czinkóczi Éva
7. Dávid Anna
8. Dingha Margit
9. Erdődiné Nagy Ágnes

10. Erősvári Erika
11. Fikó Hajnalka
12. Foki Ágnes
13. Kardos Éva
14. Kerényi Ágnes
15. Kiss Éva
16. Kom Mária
17. Kőfalvi Már-ta

18. Kusai Gyöngyi

Esti tagozaton

1. Ákos Magdolna
2. Alexi Lászlóné
3. Almási Lászlóné
4. Antal Valéria
5. Ary Péterné
6. Átyim Erzsébet
7. Bachmann Jánosné
8. Báder Imréné
9. Bajkó Eva

10. Bajor Jánosné
11. Bakk Ildikó

19. Lichner Magdolna
20. Medgyes Ildikó
21. Mező Zsuzsanna
22. Nagy Katalin
23. Nagy Vencelné
24. Piri Judit
25. Ragoncza Julianna
26. Ráth Cecilia
27. Rátóti Sarolta
28. Simorjay Hajna
29. Sólyom Mária
30. Szabó Hedvig
31. Szikszai Erzsébet
32. Terjánszki Éva
33. Timár Katalin
34. Várnai Hedvig
35. Vona Éva

12. Bálint Judit
13. Balogh Ildikó
14. Bányai Gáborné
15. Baranyák Istvánné
16. Barna Istvánné
17. Batta Attiláné
Hl. Batta Györgyi
19. Becz Istvánné
20. Belák Erzsébet
21. Bene Istvánné
22. Bene Zsuzsanna
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23. Berán Ferencné
24. Berenczi Mária
25. Berecz Éva
26. Bernáth Gusztávné
27. Biró Gusztávné
28. Boda Márta
29. Bódi Gabriella
30. Bognár ildikó
31. Bohus Mária
32. Bojtos ildikó
33. Boldis Erzsébet
34. Bornemissza Tamásné
35. Bölöni Éva
36. Budai Sándorné
37. Budikné Végh Zsuzsa
38. Bukovinszky Katalin
39. Bunse Éva
40. Czeilik Erzsébet
41. Czekner Erika
42. Czirják Györgyné
43. Csebzánné Hiripi Ibolya
44. Caéplőné

Tihanyi Anna Mária
45. Cserenyecz Magdolna
46. Csirinyi Jánosné
47. Csizmadia Sándorné
48. Demjén Imréné
49. Dér ilona
50. Derényi Katalin
51. Dobos Márta
52. Dobosné Kiss Ottilia
53. Dóczi Zsuzsanna
54. Draskóczy Józsefné
55. Dreiszker Ágnes
56. Eged Zsuzsanna
57. Elod Jánosné
58. Er-dös.í Teréz
59. Er-őas Attiláné
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60. Farkas Ferencné
61. Farkas ilona
62. Farkas ilona
63. Farkas Katalin
64. Farkas Míhályné
65. Fehér Lászlóné
66. Fekete Mária
67. Filó Sándorné
68. Forlay Frick Péterné
69. Fóti Katalin
70. Födo Sándorné
71. Fügedi Éva
72. Fülöp Zsuzsanna
73. Gallai Judit
74. Galambos Lászlóné
75. Gallos Tamásné
76. Garádi Péterné
77. Gáspár Katalin
78. Germán Margit
79. Gombos Lászlóné
80. Gonda Erriőné
81. Grémen Teréz
82. Gulyás Györgyné
83. Gyetvai Míhályné

84. Gyori Anna
85. Gyozo Zsuzsanna
86. Havasi Zsuzsanna
87. Hegyesi Jánosné
88. Hegyi Jánosné
89. Hernádi Ágnes
90. Herman Ibolya
91. Hinkó Zsuzsanna
92. Hirling Mária
93. Hoffmann Lászlóné
94. Homonnai Józsefné
95. Horváthné Füko Zsuzsanna
96. Hrubi Jánosné
97. Igaz Éva



98. ilyés Beatrix
99. Ipacs Margit

100. Ivácskovics Györgyné
101. Joó ildikó
102. Juhász Anna
103. Juhász Pogány Klára
104. Kanik Erzsébet
105. Karap Ágnes
106. Kasza Józsefné
107. Katona Eszter
108. Kemenes ildikó
109. Keresztes Dóra
110. Keszthelyi Éva
111. Ketter Katalin
112. Király Katalin
113. Kisgergely Józsefné
114. Kiss Ágnes
115. Kiss Irén
116. Kissné Szénási Éva
117. Klim ildikó
118. Kocsis Valéria
119. Kolacsek Gyuláné
120. Kopp Zoltánné
121. Kovács Bélané
122. Kovács Bél.áné
123. Kovács Erzsébet
124. Kovács Gyuláné
125. Kovács Józsefné
126. Kovács Katalin
127. Kovács Olga Mária
128. Kovács Zsuzsanna
129. Kovács Zsuzsanna
130. Kőmives Mária
131. Kőszegi Eszter
132. Kőszegi Jánosné
133. Kövér Caabáné
134. Kövesdi ildikó
135. Kristóf Jánosné

136.
137.
138.
139.
140.
141.

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Kr ízsán Krisztina
Kuti Attfláné
Langer Antalné
László Éva
Lázár Józsefné
Lázár Margit
Lázár Mátyásné
Lévai Éva
Lovász Jánosné
Lőcsei Károlyné
Márkus Lászlóné
Maruzs Jánosné
Matkovics Lászlóné
Mátyás Józsefné
Mér-ő Görgyi
Mestyanek Gábo rné
Mészáros Ágnes
Mészáros Zsuzsanna
Mesalényí Józsefné
Michnay Zsuzsanna
Mihályi Józsefné
Milkovics Józsefné
Molnár Anna
Molnár Attiláné
Molnár Györgyi
Molnár Jánosné
Molnár Lászlóné
Molnár Lászlóné
Nagy Béláné
Nagyné Fehér Sarolta
Nagy Istvánné
Nagy Miklósné
Nagy Péterné
Németh Zsuzsanna
Nyers István Béláné
Nyikos Edit
Olaczky Pálné
Oláh Miklósné
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174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
18l.

182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
19l.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
20l.

202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
21l.
212.
213.
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Opál.s zki Mária
Orbán Zita
Orosz Károlyné
Ölbey Eleonóra
Papp Zita
Pappert Józsefné
Paróczai Etelka
Pék Lajosné
Péntek Mária
Petróczy Katalin
Pisch Gáborné
Popovics Zsuzsanna
Pósch Mária
Rab Istvánné
Rácz Károlyné
Raszlig Sándorné
Ravasz Istvánné
Repnik Zsuzsanna
Révészi Valéria
Rónaszéki Melinda
Rózsahegyi Margit
Rucska Tiborné
Ruzsák Etelka
Sajt os Istvánné
Sasvári Zsuzsanna
Schannen Miklósné
Schuszter Gyöngyi
Seprűs Margit
Serfőző Péterné
Simon Anna
Simon Lászlóné
Sinkovits Lás zlóné
Sólyom Éva
Somodi Míhályné
, ,

Sugar Eva
Szabőné Alker Margit
Szabó Bernadett
Szabó Erzsébet
Szabó Károlyné
Szabó Miklósné

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
23l.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
25l.

252.

Szabó Károlyné
Szabó Miklósné
Szalai Imréné
Szalontai Edit
Szántó Mihályné
Szántó Zoltánné
Szatmári Erika
Szatmári Sándorné
Szauter Piroska
Szeghalmi Zsuzsanna
Szenttornyai Ferencné
Sztasák Míhályné
Szücs Attiláné
Szücs Józsefné
Takács Imréné
Takács Ottóné
Tál Gabriella
Tildy Istvánné
Dr. Tokodi Attiláné
Tóth Andrásné
Tóth M;Íria
Tóth Zsuzsanna
Tóthfalussy Györgyné
Tőkés Kornélia
Török Gáborné
Turba Gabriella
Dr. Turóczi Ferencné
Tűzkő Zsuzsanna
Ungurán illésné
Utasi Jánosné
Váczi Béláné
Vajant Míhályné
Vanház Mária Anna
Varga ildikó
Varga ilona
Varga Sándorné
Vida Elekné
Vida Kálmán Zoltánné
Vigh Sándorné
Wappelné Szatmári Enikő
Zátonyiné Bernáth Ágnes
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