
Megyénk új felsőoktatási intézménye:
a Jászberényi Felsőfokú Tanítóképző Intézet

M ielőtt a felsőfokú tanítóképző intézet létrejöttének körülményeit,- célját,
feladatait ismertetném, nem lesz talán felesleges, ha röviden szólok előd-

jének, a középfokú tanítóképző intézetnek történetéről is.
A jászberényi középfokú tanítóképző intézet 1917. október 11-én nyitotta meg

kapuit a mai Kossuth Lajos utcai ált. iskola épületében, ahol 1930 szeptemberéig
működött. Ekkor költözött a Rákóczi úti, ma is modernnek mondható épületébe.
1917-től 1945-ig csak fiútanuló;: jái\ak az intézetbe, mely a felszabadulás után vett
lel leánytanulókat is. A fiúk száma egyre csökkent, úgyhogy volt esztendő, amikor
fiútanuló nem is tett érettségi, ill. képesítő vizsgát. Az első tanítóképesítő vizsgálatot
1921-ben folytatták le az intézetben, és ettől az időtől kezdve 1944-ig 593-an szerez-
tek itt tanítói oklevelet.

Igen érdekes, ha ezt a 24 esztendőt a felszabadulás óta eltelt 16 esztendővel
összevetjük. Ez utóbbi idő alatt ugyanis — mindannak ellenére, hogy a tanítóképzés
több válságon ment keresztül — 1127-en kaptak tanítói oklevelet. Ezek a számok
maguk helyett beszélnek, és elsősorban azt mondják, hogy népi demokratikus álla-
munk messzemenő áldozattal azon volt, hogy kielégítse azt a hatalmas tanítói szük-
ségletet, amelyet kibontakozó kultúrforradalmunk követelt.

Az a válság, amely a tanítóképzés területén országosan megmutatkozott, a mi
intézetünkben az alábbi változásokat eredményezte:

1948-ban nem nyílik I. osztály a tanítóképzőben, helyette a leánygimnáziumi
osztályba veszi fel az iskola a jelentkező tanulókat. Ebben az évben utoljára lépnek
a tanítójelöltek a tanítóképző V. osztályába, mert a tanítóképzés eddigi ötéves rend-
szere megszűnik. 1949-ben kormányrendelet alapján pedagógiai gimnázium nyílik,
amelyben a képzési idő négy év. A IV. osztály elvégzése után a tanulóknak érettségi
vizsgát kell tenniök, majd egyéves gyakorlat után tehetnek tanítóképesítő vizsgála-
tot. A pedagógiai gimnázium elnevezés mindössze egy évig marad meg, mert 1950-be.i
újra tanítóképző lesz az intézmény neve, de a képzési idő megmarad négyévesnek.
Az első gyakorlóévet végző osztály 1951 szeptemberében megy ki, nagyrészt a megye
ialusi és tanyai általános iskoláihoz A tanitóhiány azonban oly nagy méreteket ölt,
hogy a megyék kénytelenek sok falusi és tanyai általános iskolába érettségi vizsgá-
val rendelkező fiatalokat mint képesítés nélküli nevelőket beállítani, akik egy év
után különbözeti és képesítő vizsgát tesznek. A későbbi évek folyamán, amikor mind
erőteljesebbé válik a felsőtagozatra való képzés, ül. az átképzés a pedagógiai főisko-
lákon, szükségessé vált a tanítóképzés korlátozása. Enr.ek érdekében az Oktatásügyi
Minisztérium több tanítóképzőt megszüntetett, és a megmaradó képzőkben évente
csak egy osztály volt nyitható 25-ös létszámmal. Ez a rendelkezés a tanítóképzőkben
lehetővé tette a megfelelő kiválasztás alapján a minőségi munka javulását, másrészt
Jászberény városának lehetőséget adott arra, hogy a felszabaduló termekben leány-
gimnázium indulhasson. Közben az ismét jelentkező tanítóhiány pótlására a képesí-
tés nélkül beállítottaknál jobb megoldásként két tanévben érettségizettek részére



egyéves átképzés indul, akik kiegészítő vizsga letételével tanítóképzői érettségihez
jutnak, és így mennek gyakorlóévre.

^ fent elmondottak már magukban is azt jelzik, hogy érettnek és elérkezett-
nek látszott az idő a tanítóképzés ügyének rendezésére. Még nyilvánvalóbbá

vált ez akkor, amikor azokra az igényes kulturális és politikai faladatokra gondol-
tunk, amelyek rohamos fejlődésünk következményeként falun és városon egyaránt
művelt tanítót követeltek. Az általános iskola egységének, az itt folyó oktató-, nevelő-
munka eredményességének, hatékonyságának szintén alapvető követelménye, hogy
már-az alsó négy osztályban is kitűnően képzett, művelt pedagógus működjék.

A középfokú képzés négy évben megszabott kerete azonban lehetetlenné tette,
hogy a tanulók az általános műveltséget biztosító ismereteket és a pedagógiai szak-
ismereteket megfelelő színvonalon elsajátíthassák, de nem juthatott elég idő az any-
nyira fontos oktatói, nevelői készségek kimunkálására sem. A társadalmi, politikai,
az ifjúsági szervezetekben végzett munka elméletét és gyakorlatát pedig alig és csak
formálisan ismerhették meg.

A közelmúltban széleskörűen megvitatott és fokozatosan megvalósításra kerülő
iskolareform szellemében hozta meg már 1958-ban a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
26. sz. törvényerejű rendeletét, mely 3 éves képzési idővel felsőfokú tanítóképzők
létesítését rendeli el, ugyanakkor három helyen az országban felsőfokú óvónőképzőt
is életre hív. Ezekben a 1anulmányi idő 2 év. (Tanítóképzők: Baja, Budapest, Debre-
cen, Esztergom, Győr, Jászberény, Kaposvár, Nyíregyháza, Sárospatak, Szeged, Szom-
bathely, — óvónőképzők: Kecskemét, Sopron. Szarvas.)

A tanítóképzők felsőfokú intézménnyé válásával a magyar tanítóság legjobb-
jainak régi vágya és törekvése valósult msg. Érdemes megemlíteni azt is, hogy nap-
jainkban egyre több államban térnek át a felsőfokú képzésre. 31 államban már most
17—22. életév között van a felvétel korhatára. A Szovjetunióban a felsőfokú tanító-
képzést 1953-ban vezették be. 1956-tól kísérleti jelleggel Moszkvában, Leningrádban
és Kievben a tanítóképzés idejét két évről négy évre emelték, s a tanítóképzést külön
fakultásként a pedagógiai főiskolákra helyezték.

J^z új intézmények célja az, hoyy az általános iskola I—IV. osztálya számára
művelt, hivatásukat értő és szerető, kommnnista világnézetű és erkölcsi",

tanítókat képezzen.
A célmeghatározásból fakadó Celadatokra való előkészítés során elsőrendű

szempontként áll előttünk az iskolareform alapvető követelménye: az, hogy közelebb
k-?ll hoznunk az iskolát az élethez. Az az élet. amihez nekünk közelebb kell kerül-
nünk, elsősorban a magyar falu és a falusi általános iskola. A mezőgazdaság, a nagy-
üzemi gazdálkodás leglényegesebb problémáival a két féléven át tanított mezőgazda-
ságtan keretében ismerkednek meg hallgatóink. Nem feledkezhetünk meg azonban
a termelőmunkában való részvételnek világnézetet és jellemet formáló hatásáról
sem, hiszen jelenleg még az a helyzet, hogy hallgatóink túlnyomó többségükben az
érettségi vizsga után közvetlenül kerülnek hozzánk. Éppen ezért a II. félév után
10—12 fős csoportokban az intézeti tanárok irányításával a nyári szünetben kéthetes
területi társadalmi gyakorlaton vesznek részt.

Ezzel a teljesen újszerű kezdeményezéssel kapcsolatban már igen jó tapasz-
talataink vannak. Igazán életközelséget, magát az életet jelentette ez a két hét hall-
gatóink számára. Semmilyen más körülmények között nem adódható módon és fok-
ban megtanulták igazán megbecsülni a fizikai munkát és annak végzőjét: a munkást
és a dolgozó parasztot. Világnézetükben megszilárdultak, a legmélyebb élményt és
ihletést kapták ahhoz, hogy szélesebb perspektívában szemléljék saját hivatásukat.
A marxizmus, a neveléselmélet, de még sok más tárgy tétele és tanítása életszerű
tartalommal telítődött számukra. Mások lettek, mint voltak: komolyabbak, felnőtteb-
bek, érettebbek, akiknek mindennapi munkájában máris meglátszik a hivatástudat-
tól fűtött nagyobb felelősség. Nagy erkölcsi súllyal érzik a megbecsülést és várako-
zást, amelyet dolgozóink a pedagógusok iránt táplálnak. Mind a négy csoportunk
nagy lelkesedéssel fogott hozzá a tapasztalatok feldolgozásához. A közös feldolgozás
eredményeként jelentős, 30—40 gépelt oldalas tanulmányok születtek, amelyek közül
a legjobbak november 7-én jutalomban is részesültek.
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Az irányelvek szellemében dolgozunk akkor is, amikor a termelőszövetkezetek
és üzemek mellett szoros kapcsolatot építünk ki a helybeli általános iskolákkal, s
ezúton is kiegészítjük az intézetben folyó gyakorlati képzést. Ez azonban akkor lesz
teljes, amikor az V., ill. a VI. félévben egyenként vagy esetleg kettesével szakmai
gyakorlatra mennek egy-egy falusi iskolába. Megtisztelő és szép feladat vár azoknak
az általános iskoláknak alsótagozatos nevelőire, akik mellett .,az élet sűrűjében" egé-
szítik ki ismereteiket, mélyítik el hivatástudatukat, ismerkednek meg közvetlenül
a falu politikai, kulturális problémáival.

De annak, akit a falura akarunk küldeni, arra is alkalmat kell adnunk, hogy
o falusi iskolánkívüli feladatokra is felkészüljön. A jövő szocialista falvaiban egyre
nagyobb szükség lesz jó ifjúsági mozgalmi vezetőkre és a népművelés olyan munká-
saira, akik az egyre fokozottabb kulturális szükségletek kielégítésében a falu veze-
tőinek hathatós segítséget tudnak adni. Ezért a felsőfokú tanítóképzőben a hallgatók
két féléven át tanulnak a népművelés elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, és mind-
egyiknek kötelessége itteni tanulmányai során részt venni egy szabadon választott
népművelési szakkör munkájában. Jelenleg a következő szakkörök működnek az in-
tézetben: ismeretterjesztő, szavaló és színjátszó, báb-, könyvtáros és néprajzi szak-
kör. Szakköreink tagjai önálló műsorokat adtak és adnak gyakorló ált. iskolás tanu-
lóinknak, a minket patronáló Március 15 Termelőszövetkezet tagjainak. KlSZ-szer-
vezetünk egyik fontos feladatának tartja, hogy tagjai minél nagyobb számban kap-
csolódjanak be gyakorló iskolánk és a város általános iskolai úttörő szervezeteinek
munkájába is. Igen lelkesen vesznek részt hallgatóink a foglalkozásokon, és minden
reményünk megvan arra, hogy a féléves ilyen tárgyú előadás ismereteivel és a IV.
félév utáni kötelező kéthetes gyakorlat tapasztalataival felvértezve, kitűnő úttörő-
vezetők lesznek.

peladataink második csoportja az iskolareform második irányelvével kap-
csolatos, mely kimondja: „Emeljük az általános és szakmai műveltség

színvonalát". Ez az irányelv igen fontos tennivalókat jelöl meg számunkra, hiszen
nálunk nemcsak egyszerűen arról van szó, hogy mi is tagjai vagyunk a magyar iskola-
rendszernek, hanem arról is, hogy a magyar iskolarendszer legalapvetőbb és legfon-
tosabb intézményei, az általános iskolák számára képezünk tanítókat.

A jól megválasztott tantárgyak igen alkalmasak arra, hogy hallgatóink min-
den terjedelemben elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek az alsótagozatos peda-
gógusok számára olyannyira fontosak. Az alsótagozatos, tehát a nem szakos peda-
gógusképzés jellegét az elengedhetetlen nevelési vonatkozású ismereteken kívül
a módszerre való leikészítés fokozott igénye adja meg. Ennek megfelelően az együt-
tesen hallgatott elméleti előadások mellett kisebb csoportokban vesznek részt az alsó-
tagozat tantárgyainak módszertan-óráin, és igen erőteljes hangsúlyt kap az ugyan-
csak kisebb csoportokban történő gyakorlati kiképzés. Az erre fordítható óraszám
magas: a III., IV., V. félévben heti 6 óra.

Az elméleti pedagógiai tárgyak (neveléselmélet, tanítástan, neveléstörténet,
iskolaszervezettan) mellett hallgatóink általános, gyermek- és neveléslélektant, logi-
kát tanulnak, megismerkednek a napközi otthon vezetésével, a gyógypedagógiai alap-
fogalmakkal, az iskolaegészségtannal. Ezek a tárgyak biztosítják a pedagógiai kultú-
rát, adják meg azt a pedagógiai szemléletmódot, amely a hivatását értő tanító szá-
mára elengedhetetlen. Ezeknek a tárgyaknak vagy a módszertanoknak valamelyiké-
ből írják meg államvizsgái szakdolgozatukat is.

Nyelvi kultúrájukat a két féléven át hallgatott anyanyelvi és stílusgyakorlatok
tantárgya, a kötelező orosz és a fakultatív idegen nyelvek tanulása biztosítja. Meg-
ismerkednek a hazai és külföldi ifjúsági és gyermekirodalommal, amely nem kis
mértékben hozzájárul nevelői tevékenységük hatékonyságához. A számelmélet tanú
lása az alsótagozatos számtantanítás, a számfogalmak és számviszonyok kialakításá-
hoz, eljárásuk tudatosságához nyújt jelentős segítséget.

Természetesen tanulják az alsótagozatos oktatói, nevelői munkában jelentős
szerepet játszó ún. „készségtárgyakat" is: éneket, zenét, rajzot, kézimunkát és test-
nevelést. A politechnikai képzés megalapozásához szükséges ismeretek és készségeK



továbbfejlesztését szolgálják. — a rajzon és kézimunkán kívül — a műhelygyakor-
latok, ill...a technológiai alapismeretek.

A-közvetlen szakmai képzés ügyét szolgáló lenti tárgyakkal kapcsolatban egyik
legfontosabb--.es legbonyolultabb feladatunk lesz a tananyag korszerűsítése, amely-
nek- munkálataiba intézetünk is bekapcsolódik.
-,.. <'AZ irányelvek közül a harmadik így hangzik: „Az oktató-nevelőmunka terv-
; szerűen szolgálja o. szocialista világnézet és erkölcs kialakítását". Minden
iskolában nagyon lényeges a politikai-világnézeti nevelés, ahol pedig a jövő peda-
gógusait képzik, ott a marxista világnézet megalapozásának kétszeresen nagy jelen-
tősége van. Az új felsőfokú tanítóképzőknek tehát élen kell járniok a vallásos néze-
tek, a nacionalizmus, a kispolgári erkölcs maradványai elleni harcban. A marxizmus—
leninizmus szakcsoport egyik bázisa a világnézeti nevelőmunkának. Hallgatóink tanul-
mányaik során heti 3 órában megismerkednek a marxizmus mindhárom ágával, de
természetesen a többi szakcsoport tanárai is hathatósan kiveszik részüket a világ-
nézeti .nevelőmunkából. Ezt a munkát segíti a KISZ-szervezet a maga igen hasznos
törekvéseivel, kezdeményezéseivel (Ifjúsági Akadémia előadásai, „szocialista tanuló-
csoport" cím elnyerésére indított mozgalom, ünnepélyek megrendezése, társadalmi
munka^ szervezése, stb.), de a meghirdetett speciális előadások is javarészben ennek
a. szolgálatában állnak.

A hallgatók személyére szabott és ható nevelőmunka minden intézeti tanár,
de főleg az egyes tanulmányi és kollégiumi csoportokat patronáló intézeti tanárok
feladata és kötelessége. Ezzel kapcsolatban kell megemlítenem azt a sajátos helyze-
tet, hogy. intezetünkben a kollégium nem önálló. Vezetője az intézet igazgatója, s
nevelőtanárok sem működnek. A kollégiumi élet megszervezésében, irányításában
és ellenőrzésében — a KISZ és a diákönkormányzat mellett — valamennyi intézeti
tanár felelősen részt vesz. Közvetlen emberi kapcsolatok alakulnak így ki a hallga-
tók és tanárok között, ami nevelési szempontból igen eredményes.
., fa két évfolyamnak jelenleg 106 hallgatója van (92 leány és 14 fiú). A leg-

újabb rendelkezés szerint Szolnok és Heves megye területéről veszünk fel
jelentkezőket. Szolnok megyéből a legtöbb hallgató (19) a karcagi gimnáziumból jött
hozzánk, a második helyen a hatvani gimnázium áli 9 hallgatóval. A karcagiak ma-
gas számában nem kis szerepe van a gimnázium igazgatója és tanártestülete min-
denkor készséges segítségének, törődésének — IV. osztályosaik el i? látogattak hoz-
zánk -—, nem utolsó sorban pedig Illényi Elemér kartársnak, a karcagi úttörő otthon
íeikes vezetőjének, aki a gimnáziumi ifjúságot bevonja az úttörő munkába, és kedvet
ébreszt bennük k tanítói pálya iránt. Buzgalmukért, amellyel a pedagógusutánpótlás
és -képzés ügyét szívükön viselik, ezúton is fogadják köszönetünket.

Eddigi tapasztalataink azt igazolják, hogy hallgatóink derekasan megállják
helyüket jövendő pályájukra való lelkészülésük minden területén. A január 1—31.
közötti vizsgaidőszak, a kollokviumok eredményei is ezt igazolják. A II. évfolyam
.tanulmányi átlaga: 4.12 (érettségi átlaguk 3.51 volt), az I. évfolyamé 3.83 az érettségi
|,44-es,'átlagával szemben. 106 hallgatónk közül 16-an jsles, 78-an pedig jó általános
Ctedméhyt értek el, utóvizsgát csak 4 hallgatónak kell tennie. Az általános ered-
níénybé mind a kollokviumi, mind a gyakorlati tárgyak érdemjegyeit beszámítjuk.
A félévek sorában a kollokviumok mellett szerepelnek szigorlatok is (lélektan, neve-
l.estörténet), Amint fentebb említettem is,. hallgatóink a VI. félév után államvizsgát
tesznek, mégpedig a következő tárgyakból: 1. marxizmus, 2. pedagógia (ált. peda-
gógia, didaktika, neveléselmélet), 3. módszertan.
,, - Említést érdemel az is, hogy halgatóink tandíjat nem fizetnek, kollégiumi térí-
tési dijuk átlaga, azonos. a középiskolásokéval, tehát havi 200 Ft. Jelenleg 54 hall-
gatónk kap tanulmányi segélyt, 4 hallgatónk pedig társadalmi ösztöndíjas.

Eddigi tapasztalataink alapján minden reményünk megvan arra, hogy meg
tudjuk valósítani az elénk szabott célt: magas szakmai műveltséggel rendelkező, hiva-
.tásíukat szerető, kommunista világnézetű és erkölcsű tanítókat nevelünk.

Andrási Béla
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