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Az ünnepi tanácsülés megnyitója 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! 

Az Ember kultúrtörténetében szokásokká, hagyományokká és ünnepekké 
kristályosulnak ki a kollektív emlékezet azon eseményei - és azon elődök, illetve a 
róluk való megemlékezés -, amelyek (és akik) a jövőt meghatározó módon voltak 
részesei koruk társadalmi folyamatának. 

Az utókor tiszteletadó megemlékezéseire valójában nem is az elődöknek, a 
múltnak van szüksége, hanem a jelennek. Szükségünk van múltunk, gyökereink 
ismeretére, mert akinek múltja nincs, annak a jövője is bizonytalan. Minden 
nemzedék erkölcsi tartásához szükség van a múlt igazi értékeinek tiszteletére még 
akkor is, ha az új kor már újabb értékek megfogalmazását és betartását igényli. 
Szükségünk van nekünk is a jászberényi tanítóképzés múltjának ismeretére, elődeink 
eredményeinek tiszteletére. 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola Tanácsának és a Városi 
Önkormányzatnak mai együttes ünnepi, jubileumi ülése, azaz tanácsülésünk is 
részben tiszteletadás dolgos és kiváló elődeinknek, másrészt számvetés: hol tartunk 
most, és merre törekszünk az elkövetkező években. 

1917 őszén indulhatott a tanítóképzés Jászberényben gróf Apponyi Albert 
akkori kultuszminiszter engedélye, illetve alapító utasítása alapján. Azóta 
tanévekben számolva 80 év telt el. A tanítóképzés 80 éves története nem csupán a mi 
intézményünk története, hanem a város és a Jászság kultúrtörténetének meghatározó 
része is, a helyi történelem szerves része. Hiszen a Jászság iskoláiban azóta döntő 
módon azok a tanítók tanítják, nevelik a 6-10 évesek korosztályát, akik itt, ebben az 
intézményben szerezték diplomájukat. Márpedig a személyiségfejlődésnek ez az 
időszak közismerten az egyik meghatározó szakasza. De úgy gondolom, hogy ennél 
többet és mást is jelentett az, hogy Jászberénynek Tanítóképző Intézete, majd 1975-
től főiskolája volt és van, és biztos vagyok benne, hogy lesz is. 

Ünnepi ülésünk tervezett három napirendi pontja ezekről kíván szólni: a 
jászberényi tanítóképzés múltjáról, a főiskola jelenéről és jövőjéről, illetve a város és 
a főiskola kapcsolatáról. 

Dr. Benedek Sándor főigazgató 
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Dr. Nagy J. József ny. főiskolai tanár 

A jászberényi tanítóképzés történetéből (1917-1997) 

Tanítóképzés Jászberényben 

\ 1917. október 11-én nyitották meg hivatalosan Jászberényben az állami tanítóképző 
intézetet "..." a város képviselőtestületének, a tanügyi és egyházi hatóságok 
képviselőinek jelenlétében." (1:17) 

A tanítóképzés indulása óta eltelt nyolcvan év egy ember életében tisztes 
kor. Történelmi távlatokban azonban a 41 tanévet megélő közoktatási és a 39. 
tanévét teljesítő felsőoktatási intézmény országos megmérettetésében nyolc évtized 
inkább csak a felnőttkorba lépés időszaka. Mindez nem kisebbíti annak jelentőségét, 
hogy a jászberényi tanítóképzést indító Pinkert Zsigmond 4 éves igazgatását követő 
Balázs Béla 10, Móczár Miklós 11, Andrási Béla 29 és dr. Fábián Zoltán 11 éves -
helyben és országosan egyaránt sokra becsült - irányító munkája intézetünket a 
tanítóképzés egyik országos bázisává tette. Részesei voltak e folyamatnak dr. Fiala 
Endre, dr. Árpássy Gyula, Berzátzy László, dr. Jantsky Béla és Vacek Béla 
igazgatók is, akik 1942-től 1949-ig vállalták a nem könnyű átmeneti időszakban a 
folytonosság biztosítását. (2:35) 

A jászberényi „tanítóképző-intézet" alapítását a korabeli források - az 1931-
ben megjelent Értesítő nyomán - gróf Apponyi Albertnek, Jászberény prominens 
országgyűlési képviselőjének, az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
nevéhez kötik. Ez részben igaz is. Pinkert Zsigmond, a kiskunfélegyházi 
tanítóképzőből Jászberénybe kinevezett első igazgató minderről a következőket írta 
az 1917-18. évi Értesítőben: „Gróf Apponyi Albert mint vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter népkultúránk magasra emelése érdekében egész sereg intézmény 
megvalósítására határozta el magát. A legnagyobb reménységgel a magyar 
tanítóképzésre szegezte figyelmét, mert erős meggyőződése, hogy a magyar 
tanítónemzedék fogja a jövőben is nemzeti létünk csorbítatlan fennmaradását 
megvédeni, biztosítani s az eljövendő nagy gazdasági versenyben a nép fiainak 
küzdelmét a kultúra célravezető eszközeivel diadalra juttatni. Tanítóképzésünknek 
egységes magyar nemzeti alapra való helyezése és népünk gazdasági erejének 
fokozása volt tehát az a két gondolat, mely a magas minisztérium elhatározását 
vezényelte, midőn a háború folyamán immár a 4. tanítóképző-intézetnek felállítását 
határozta el. Szerencsés módon találkozott e szándék dr. Czettler Jenő minisztériumi 
osztálytanácsosnak, a jásznép pártfogójának, valamint dr. Vavrik Endre Jászberény 
város polgármesterének az óhajával, akik szóbelileg kérelmezték a minisztériumot, 
hogy a létesítendő új tanítóképző-intézetet az alföldi magyarság szívében, 
Jászberényben állítsák fel." (1:14.) 

A mindennapok történései Jászberény polgárvilágában 1917-ben a fenti 
idézet stílusától gyakorlatiasabban mentek végbe. Dr. Szabó József 
visszaemlékezéseiben - Streitmann András jogos észrevétele szerint (3:93) - a 
tanítóképző létesítésének gondolata Apponyi Albert szokásos évi látogatásai egyikén 

Lásd: a Jegyzeteknél 1. sorszámmal idézett mű 17. oldalán! Stb. 
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Bathó János pártelnök városházával szembeni lakásában vetődött fel. „Apponyi - aki 
több mint 50 éven át volt Jászberény képviselője - minden évben szeptember végén 
vagy október elején tartotta meg beszámolóját, és ez alkalommal őt 25-30 képviselő 
és 5-6 újságíró - közöttük többször nagy világlapok tudósítói is - elkísérték . [...] 
Apponyiról még meg kell említenem, hogy őt - a világviszonylatban is legkiválóbbak 
között emlegetett szónokot és közjogi tudóst - részletkérdések nem igen érdekelték. 
[...] Azonban e tekintetben nagyon jó! kiegészítette őt államtitkára, Tóth János. [...] 
Egy beszámoló alkalmával Tóth János is elkísérte, és Bathó pártelnök lakásán 
nagynéném, Bathóné előtt beszélgetés közben említést tett az államtitkár arról, hogy 
szeretné Jászberényben Apponyi nevét valami intézmény létesítésével maradandóvá 
tenni. Bathóné a Tanító Képző felállítását ajánlotta, melyet az államtitkár annál is 
inkább helyeselt, mert ilyen intézmény akkor J. N. K. Szolnok vármegyében nem 
volt. Megállapodtak azután, hogy erre vonatkozó beszélgetésüket titokban tartják. 
Az államtitkár a tervet egyelőre ugyanis nem akarta Apponyi tudomására hozni, 
hanem csak a már kész javaslatot akarta asztalára tenni, amikor már az intézmény 
létesítésére a minisztériumban mindent előkészített, és előterjesztését is kidolgozta. 
[...] Tóth János államtitkár ígéretét teljesen beváltotta, - pár hónap múlva kész 
törvényjavaslat volt az országgyűlés előtt a jászberényi Tanítóképző létesítésére." 
(4:1-2) 

A helyi kezdeményezést felkaroló államtitkári közreműködés szemernyit 
sem csökkenti Apponyi Albert elévülhetetlen érdemeit a Jászberény városban létesült 
állami tanítóképzés megvalósításában, aki 1917. október 10-én a következő 
miniszteri rendeletet intézte a város polgármesteréhez: „... Jászberényben a folyó évi 
1-től (értsd: 1917. szeptember l-jével!) kezdődő hatállyal fokozatosan kifejlesztendő 
állami tanítóképző-intézetet szervezek. [...] Az I. osztályával a napokban megnyíló 
tanítóképző-intézet ideiglenesen az állami népiskola helyiségeiben fog elhelyezést 
nyerni; végleges elhelyezéséről a háborút követő normális viszonyok helyreállítása 
után fogok gondoskodni az intézet céljainak megfelelő telken emelendő épületben." 
(1:15) 

A miniszter rendelkezése után dr. Vavrik Endre polgármester az 1917. 
november 12-én tartott rendkívüli közgyűlés határozatáról már a következő jelentést 
küldte Apponyinak: „... a város közönsége ezen kulturális intézmény létesítéséhez 
kész örömmel járul hozzá saját erejéhez mérten, miért is 361. kgy. 19524. kig. számú 
határozatával a városban egyik főút mentén, a Rákóczi-út mellett 5 kat. hold 371 
négyszögöl területű ingatlant 50.000 K becsértékben enged át díjmentesen a 
tanítóképző-intézet céljaira." (1:16) 

1917-ben az országos elhatározással és városi lelkesedéssel létrehozott 
tanítóképző intézet oktatóira és tanulóira a szükséges feltételek hiányában igen nehéz 
13 év várt. Pinkert Zsigmond igazgató, a jól ellátott kiskunfélegyházi tanítóképző 
intézet neves tanára nem kis rábeszélés eredményeként vállalta az egyemeletes ún. 
„Morgó" iskolában a jászberényi tanítóképzés megszervezését. Az üres épület 
berendezésében csupán Kovács Ferenc tanár segítette az első évben. A miniszter 
intézkedésére érkezett vagonokban a következő intézetekből adott vagy áttelepített 
bútorok érkeztek: 35 darab tanulóasztalt, 24 széket és 12 darab kétajtós 
ruhaszekrényt szállított a pápai, 50 darab keményfaszéket a sárospataki, 35 darab 
keményfaszéket a stubnyafürdői. állami tanítóképző-intézet, 5 darab ruhaszekrényt az 
eperjesi és 10 darab mosdóállványt a győri állami tanítóképző-intézet. A m. kir. 
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igazságügyi minisztérium rendelete alapján az internátus berendezéséhez a 
jászberényi járásbírósági fogház kölcsönzött 15 darab vaságyat. (1:20) 

A mostoha körülmények között 1917-ben indult jászberényi intézet 
működését nem csak a jászsági és a régió tanítóhiánya indokolta. A 25 I. osztályt 
végzett tanuló közül ugyanis csak 3 volt a környékbeli. 9 tanuló a Dunántúlról jött, a 
többiek pedig Abaújtoma, Beszterce, Csík, Háromszék, Pozsony, Szilágy, Ugocsa, 
Ung stb. vármegyék háborús viszonyok miatt megszűnő tanítóképzőiből nyertek 
áthelyezést Jászberénybe. Az induló I. osztály tanulói közül hárman 1898-ban, 
hárman 1900-ban tizenegyen pedig 1901-ben születtek. Mindezek is példázzák az 
első évek ellentmondásait. (Az 1918-ban induló I. osztályosok közül már csak öten 
születtek 1905 előtt, vagyis a tanulók életkorát tekintve a jászberényi tanítóképzés 
természetesebb módon tagolódott be a középiskolázás rendszerébe.) (1:24-25) 

1918-tól a Morgó iskola önmagában már nem felelt meg az oktatás és az 
internátus együttes rendeltetésének. Ezért a V. K. M. 123. 382-1918. VI. b) sz. 
rendeletével kibérelték az internátus céljaira özv. Hoffmann Vilmosné közelben lévő 
négyszobás lakását, amely egyúttal raktározási célokat is szolgált. (1:19) 

A második tanévben időről időre a tanári kar is bővült. Elsőként Kárpáti 
Ernőt Máramarosszigetről, majd Berzátzy Lászlót Székelykereszttúrról s 1919 
áprilisában Vacek Bélát Stubnyafürdőről helyezték Jászberénybe. „Sok munkába 
került a komoly tanítási és nevelő munkához elengedhetetlenül szükséges kellő tanári 
létszám és a nyugodt lelkiállapot biztosítása is" - olvashatjuk az Értesítőben. (1:20) 
A „nyugodt lelkiállapot"- ot a következők is befolyásolták: „E rendkívüli és szomorú 
időkben sok gondot okozott az internátus élelmezése, a világítása és fűtése. A 
tüzelőanyaghiányt például legjobban jellemzi az a többször előfordult eset, hogy az 
intézet utolsó darab fája is elfogyott, és tüzelőt sehol sem lehetett kapni. Ilyenkor 
abba kellett hagyni a tanítást, és a növendékek maguk mentek a köztartásvezető tanár 
kíséretével tüzelőanyagot beszerezni." Nehezítette az intézmény működését, hogy 
1919 tavaszán a politikai események miatt az internátust újra be kellett költöztetni a 
Morgó iskola épületébe. „Ekkor a növendékek ágyai a főépület két termében 
helyeztettek el, s emiatt a dolgozószobák a tantermekkel egyesíttettek." (1:20) 

A felsorolt nehézségeket leküzdők kitartását dicséri, hogy a szeptember 2-
án kezdődött tanévet június 7-éig - most már az I. és II. osztályban is - sikerült 
befejezni. (1:21) A tanítóképző intézet működését segítő jászberényi óraadó tanárok, 
a tanulók hospitálását biztosító városi iskolák, a hitoktatók, a tisztiorvos és az 
alkalmazottak áldozatos munkáját pontosan részletezik Benedek Sándor és Wirth 
István & Jászkunságban megjelent tanulmányukban. (5:151) 

1919 szeptember közepén helyezték át Jászberénybe Tanai Antalt a 
stubnyafürdői állami tanítóképző intézetből. Vele együtt érkezett Halmos Péter 
gyakorlóiskolai tanító. E hónap végén a városi tanács utasítására visszakapta az 
intézet a bérelt internátusi helyiségeket. Október második felében a lévai 
tanítóképzőből Pazar Zoltán állami tanítóképzős rajztanár gyarapította az intézet 
testületét. Látszólag stabilizálódott városunkban a tanítóképzés helyzete. Valójában a 
szűkösség miatt az I. osztályba már csak 17 tanulót vettek fel, de az október elején 
indított tanévet „... a fűtési nehézségek, továbbá a világítás, valamint az élelmiszerek 
hiánya és drágasága miatt" december 15-étől február 3-áig un. „szénszünet" miatt 
megszakították. Előrelépést jelentett ugyanakkor, hogy október 10-én I-IV. osztállyal 

6 



(osztályonként 8-8 tanulóval) megnyitották Halmos Péter vezetésével a gyakorlati 
képzés szempontjából oly fontos gyakorlóiskolát. (1-27-28) 

1920 júniusában adtak ki először Jászberényben 30 tanítói oklevelet, 9 
tanuló számára pedig egyházi ének-zenéből képesítést. (1:50) 

Az 1920-21. tanévben erősítette az intézmény szakmai munkáját a 
Máramarosszigetről átirányított Málnási Dezső és a Zilahról érkező Balázs Béla 
tanítóképzős, illetve Rácz László gazdasági tanár alkalmazása, valamint a 
Sárospatakról pályázó Bodor Dénes gyakorlóiskolai tanító kinevezése. (Ezek a 
személyi változások némileg enyhítették a Kovács Ferenc és Vacek Béla tanárok 
elbocsátásból adódó gondokat.) (1:38-39) 

A szakmai megerősödést az 1920-21. tanévben két teher nyomta. A V. K. M 
86377-1920. VIII. b) sz. rendelete a tanító- és tanítónőképző-intézetek eddigi négy 
évfolyamát fokozatosan hat évre terjesztette ki. (1:41) Másrészt a miniszter a 
korabeli helyzet miatt az elcsatolt területekről származó újabb és újabb tanulók 
átvételére utasította a jászberényi tanítóképzés igazgatóságát, s ennek 
következményeként nőtt a tanulók létszáma, kilátástalanná vált az internátusi 
elhelyezés. A helybeli gazdasági ismétlő iskola helyiségeinek átadása csak látszólag 
oldotta meg e problémát. (1:37-38) Balázs Béla igazgatóhelyettesnek az 1921. 
február 21-én kelt s a miniszternek címzett levelében a következőket olvashatjuk: „A 
bentlakó növendékek elhelyezése a lehető legnagyobb nehézségekbe ütközik. 
Internátusi felszerelésünk csak 40 növendék elhelyezésére elegendő, s a helybeli 
fogházból kapott 17 db vaságy sem enyhít a bajon, mert 21 növendék ágy nélkül, 
csupán szalmazsákon fekszik, felszólításomra pedig csak 15 növendék hozott ágyat. 
[...] A hálótermek annyira túl vannak zsúfolva, hogy ágy ágy mellett van [...] Egy 
osztályt, az I. osztályt az ebédlőben kellett berendezni, mivel más helyiségünk 
nincsen. Itt tartják az összes osztályok a kézimunka óráikat. [...] A kérésünk tehát az, 
hogy Nagyméltóságod újabb felvételt ne rendeljen el, mivel azokat elhelyezni semmi 
körülmények között nem tudjuk." (6:1-2) 

A felsorolt gondok ellenére a tanítóképzős növendékek az 1920-21. 
tanévben már résztvevői voltak a város kulturális életének. A Lehel szálló 
nagytermében rendezett énekkari hangversenyükről a Jász Hírlap 1920. november 2-
ai száma azt írta, hogy „... a bemutatkozás kielégítette a legkényesebb igényeket is." 
1921. április 8-10-éig pedig a főgimnázium és az érseki polgáriskola tanulóival -
négyszáztagú énekkar részeseként - közös ünnepségen emlékeztek meg Palotási 
János születésének 100. évfordulójáról. (1:39) 

Tóth Gábor szerint, aki külön tanulmányban elemezte a tanítóképző intézet 
és Jászberény város, illetőleg a Jászság kölcsönös kapcsolatát, az együttműködés 
nem csak a kulturális életben nyilvánult meg. „Az új oktatási intézet már az első 
tanévben arra törekedett Pinkert Zsigmond igazgató vezetésével, hogy a növendékek 
minél alaposabban megismerjék a várost és környékét. Azok a kirándulások, 
amelyeket az első évben szerveztek, [...] alkalmasak voltak arra, hogy a növendékek 
megismerjék és megszeressék lakóhelyüket." (7:67) S e természet- és városismertető 
kirándulások ezután is rendszeresen folytatódtak, később a tanyai iskolák és tanyai 
élet tanulmányozásával bővültek. 

1921 nyarán Pinkert Zsigmond, aki már kiskunfélegyházi tanárként 
országos érdemeket szerzett a biológiai iskolakert szervezésével s a folyamatosan 
végzett növénytársulások tanulmányozásával, Budapestre kérte áthelyezését. (1:3-4) 
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Az 1921-22. tanévtől Balázs Béla lett az intézet igazgatója. A m. kir. 
ménteleposztály helyi épületében kapott 3 hálóterem, egy nevelői szoba, valamint a 
raktárhelyiség enyhítették az internátusi elhelyezési gondokat. (1:52) Ennek 
következtében érezhetően gazdagabbá vált az intézmény szakmai tevékenysége, a 
tanítójelöltek kulturális és mozgalmi élete. 

Balázs Béla igazgató - korábbi ásatásai és népművelési tapasztalatai alapján 
- új lendületet adott a tanári kar köz- és kulturális életbe bekapcsolódásához, s képes 
volt arra is, hogy e törekvésbe bevonja a tanítójelölteket. Az igazgató mint a 
„... helyi körülményeket nagyon ismerő, kitűnő szervező s gyakorlati pedagógus 
évről-évre oly tervszerű programot állított össze s a kivitelre oly lelkes előadói 
gárdát szervezett, hogy ezzel nemcsak a felsőbbség figyelmét sikerült Jászberényre 
irányítani, hanem a helybeli olvasókörök tagjaival ezt a kulturális [...] munkát meg is 
kedveltetni."(l: 11-12) A tanárok és tanulók több hangversenyt adtak a város 
lakóinak, a VI-VIII. kerületben megalakították és irányították a földműves ifjak 
egyesületét, segítették az olvasókörök munkáját. A tanulók többször hospitáltak a 
tanyai iskolákban is, megteremtették ezzel a tanyai népművelés alapját a csíkosi, a 
hajtai, a megyesi, a peresi stb. iskolákban. De megalakult az Ifjúsági Önképzőkör, a 
Toldi Miklós Sportkör is. (1:54) 

Az 1920-as évek első felében kiemelkedő iskolán kívüli népművelésről 
Balázs Béla igazgató a miniszternek szóló levelében többek között így számolt be: 
„Vasár- és ünnepnap délutánokon l-l növendék száll ki tanár vagy nevelő 
kíséretében tanyai iskolába vagy gazdakörbe. Mindketten előadást tartanak. A 
növendék irányításunk mellett gondosan előkészül a népszerű előadásra írásban is. 
Az előadásokhoz szükséges színes térképvázlatokat, grafikonokat, összehasonlító 
táblázatokat az alsóbb évfolyamok növendékei készítik önképzőköri dolgozatokul. A 
bemutatott sorozat az iskola tulajdonába megy át, hogy a népiskolai tanítás érdekeit 
is szolgálja." (8:1) Ezek után nem meglepő, hogy az 1922-23. tanév képesítő 
vizsgájának neveléstudományi tétele a következő volt: „A tanyai iskola és a tanító 
különös helyzete és feladatai." (1:73) 

E sajátos gyakorlati képzéshez kapcsolódott még a Jászberényben 
állomásozó kerékpáros zászlóalj analfabéta katonái számára tartott tanfolyam. „A 
mostani IV. éves növendékeket nem akarjuk úgy kiengedni az életbe, hogy 
analfabéta-tanfolyam megszervezését, megtartását végig ne szemlélhessék. 
Gyakorlati kiképzésüknek egyik nagyon szükséges része lesz e tanfolyamon szerzett 
tapasztalatuk" - írta máshol az igazgató. (9:1) 

1923 februárjában került Siemeister (Szemerédi) János tanár Sárospatakról 
Jászberénybe. Ettől kezdve a korábbi intézményi és ifjúsági eseményeket tovább 
gyarapította a Lehel cserkészcsapat megannyi kezdeményezése, programja (1:78) 

A konszolidálódó, a városban és országosan is egyre több sikert elérő 
jászberényi tanítóképzést az 1924-25. tanévben megnyílt V. évfolyam már nem 
vetette vissza. A szeptemberi tanévkezdésre a távoli megyék tanulóit a 
lakóhelyükhöz közeli intézetükbe helyezték át, így az 1. osztállyal bővült létszámú 
internátusi elhelyezést még biztosítani tudták. (1:91) Nagy nyeresége volt az 
intézménynek Csekő Árpád 1925. évi kinevezése. Ekkorra szakmai felkészültségük 
alapján a tanárok az önképzőköri és népművelési tevékenységek mellett országos 
rendezvényeken előadásokat tartottak, néhányan pedig publikálásra is vállalkoztak. 
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(1:108) Az V. osztályosok e tanévben a homoki, a tőtevényi és az újerdei tanyai 
iskolákban is hospitáltak, s ez a népművelési alkalmakat tovább gyarapította. (1:124) 

A Tanítóképző Főiskola mai területe 1925-ben került a magyar 
államkincstár tulajdonába. (1:108) Ugyanebben az évben lépett hatályba - a Benedek 
Sándor - Wirth István tanulmányában részletezett - új, a pedagógus mesterségre 
korszerűen felkészítő tanítóképzős tanterv. (5:152-155) E fordulatok Balázs Béla 
igazgatót a belső szakmai munka és az iskolán kívüli népművelés továbbfejlesztésén 
túl az új intézmény mielőbbi megépíttetésére inspirálták. Az 1925-26. tanévben a 
méntelepi elhelyezés korlátozása miatt I. osztály nem indult. (1:134). Az intézet 
„...jó hírnevéhez méltóan szerepelt az Országos Faluszövetség október 4-6-i helyi 
kiállításán". Az 1926-27. tanévben az oktatók 72 (1:176) s a következő tanévben 
pedig a tanárok és az V. éves növendékek már félezernél is több előadást tartottak a 
városban és a tanyákon. (1:188) Pedig közben elég súlyos élelmezési gondokat 
kellett a köztartásvezetőnek legyűrnie. A fennmaradt lista szerint az 1925-26. 
tanévben a tanulók szüleinek még a következőkkel kellett az ellátáshoz 
hozzájárulniuk: 90 kg zsír, 20,7 q liszt, 86 kg cukor, 1 q 28 kg bab, 26 kg borsó, 18 
kg lencse, 1 q 16 kg szappan. (10:1) 

1928 januárjáig a tanítóképző intézetben minden a megszokott mederben 
folyt. Ekkor viszont aggodalmat keltett, hogy az új intézmény felépítési idejének 
elhúzódása, illetve az internátusi elhelyezési és ellátási hiányok miatt fölmerült a 
tanítóképzés Szolnokra áthelyezésének gondolata. Dr. Szabó József nyugalmazott 
bankigazgató már idézett feljegyzéseiben erről a következőket írta: „Az történt 
ugyanis, hogy bizonyos alkalomból a megye vezető férfiai Jászberényben 
tartózkodtak, s a Lehel szállóban tartott vacsorán Alexander Imre alispán mellett 
ültem, s beszélgetés közben azt mondta nekem, hogy a Tanító Képző szeptemberben 
ideiglenesen valószínűleg Szolnokon nyitja meg a tanévét, mivel itt - épület 
hiányában - lehetetlen állapot van az oktatásban, [...] és figyelmeztetett, hogy 
legyünk résen, mert Tóth Tamás szolnoki polgármester igen agilis ember, s ez 
ügyben már a minisztériumban tárgyalást folytat. Az alispán beszélgetése engem 
meglepett, mert Friedvalszky polgármester minisztériumi tárgyalásairól úgy referált 
nekünk a városi bizottsági üléseken, hogy a minisztériumi főtisztviselők neki rövid 
időn belüli építkezésre tettek ígéretet ..." (4:2) Dr. Szabó József ezt a hírt másnap 
azonnal közölte a bankba hívott városi képviselőkkel és Balázs Béla igazgatóval. 
Megbeszélésükön úgy döntöttek, hogy e tervről értesítik a polgármestert, hogy 
sürgősen lépjen, keresse meg Apponyi Albertet, s kérjen tőle időpontot fogadásuk 
idejére. „Ez megtörtént, és Apponyi pár nap múlva lakásán fogadta őket. [...] 
Előadták neki hűen az építkezés körüli évtizede húzódó huza-vonát, és hogy a 
minisztériumban még mindig a tervek felülvizsgálásánál tartanak, s a költségvetésbe 
sincs még mindig felvéve az építkezés ügye. Apponyi az előadottak meghallgatása 
után azonnal telefonált a kultuszminisztériumba, hogy Klebelsberg miniszterrel óhajt 
beszélni, [...] pár perc múlva Klebelsberg telefonált, hogy egy óra múlva a 
Parlamentben fogadja őket. Ez alkalommal azután Apponyi tapintattal, de kellő 
eréllyel előadta a miniszternek a Tanítóképző építkezésének késedelmét. Erre 
Klebelsberg leghatározottabb ígéretet tett, hogy bár az az évi költségvetésbe nincs 
felvéve, de az éppen akkor készülő pótköltségvetésbe feltétlenül fel lesz véve az 
építkezés ügye, és intézkedik, hogy azt még az évben megkezdjék. Klebelsberg 
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ígéretét betartotta, és még azon év őszén lerakták a jelenlegi monumentális épület 
fundamentumát..." (4:3-4) 

Az 1928 szeptemberében történt minisztériumi helyszíni szemlét követő egy 
hónapon belül már meg is indult az építkezés. „A minisztérium által jóváhagyott 
harmadik építési tervrajz szerint a munkások százai fogtak hozzá a 
földmunkálatokhoz. A [...] földmunkásokat csakhamar felváltották a kőművesek. 
Szemlátomást nőttek a falak úgyannyira, hogy a karácsony előtt beköszöntött 
időjáráskor már az első emelet magasságáig készen állottak." (1:213) Tóth Gábor 
idézett tanulmányából tudjuk, hogy a város vezető testülete - dr. Friedvalszky Ferenc 
polgármesterrel az élen - az építkezéshez biztosította a szükséges homokot, magára 
vállalta az építési anyagok állomástól történő fuvarozását, az építkezés vízellátását, a 
terület talajvízmentesítését és a Rákóczi út sürgős csatornázását. (7:77) 1929. május 
12-én átutazott Jászberényben gróf Klebelsberg Kunó miniszter, s nagyon elégedett 
volt a kibontakozó épület impozáns méreteivel és az egyes helyiségek elosztásának 
célszerűségével. (1:213) 1929 decemberére az új épületben már csak a központi 
fűtési próbák és a festési, mázolási munkák voltak hátra. „Május végére ezek is 
teljesen befejeződtek, minélfogva tanítóképző-intézetünk épületének ideiglenes 
átvétele, illetőleg hivatalos átadása 1930. évi június hó 12-én megtörténhetett." 
(1:238) Ezzel az 1929-30. tanévben még a Morgó iskolában és 8 különböző 
internátusi épületben folyó tanítóképző intézet életében új korszak köszöntött be. 
(1:254) 

Középfokú tanítóképzés az új épületben 

Az intézmény oktatói és növendékei az új épület átadásának határidejére minden 
tekintetben felkészültek az itt rájuk váró feladatokra. Tóth Gábor értékelése szerint a 
Balázs Béla igazgató által szervezett és irányított iskolán kívüli népművelő 
tevékenység az 1928-29. tanévben érte el csúcspontját, hiszen az oktatók ez 
időszakban 5 tanfolyamot vezettek s közel 600 előadást tartottak a városban és a 
tanyai iskolákban. A legalább ennyire fontos további eredményeket - miután Balázs 
Béla Budapesten főigazgatói kinevezést nyert - 1930 januárjától az intézmény immár 
második alkalommal a kiskunfélegyházi tanítóképzőből kiemelt tanára, az új 
igazgató, Móczár Miklós érdemben és tematikailag is tovább bővítette. (7:73) 

Móczár Miklós személyes kötődései miatt is (apja szélmalomépítő 
ácsiparos volt; a 15 gyermekes tanyai család 12. tagjaként született), de oktatói
tudományos felkészültsége alapján is (Halle, Berlin, Hamburg, Drezda, Prága és 
Bécs természetrajzi múzeumainak, állatkertjeinek tanulmányozása) már országosan 
elismert, szervezői képességekkel is megáldott vezetőként került az újonnan épített 
intézmény élére. (11:103; 12:29-30) Tovább folytatta elődjének az iskolán kívüli 
népművelés érdekében tett kezdeményezéseit. Ezen túl szorgalmazta a jászberényi 
tanítóképzést hamarosan országos elismerésben részesítő munkáltató és cselekedtető 
tanítást (az iskolakert tervszerű telepítése és művelése, a tanítójelöltek „gyakorlati 
irányú" foglalkoztatása, a gyakorlati képzést és a népiskolai foglalkozásokat 
egyaránt segítő szemléltető eszközök készítése „szinte hulladék anyagokból", a 
lakóhely tanulmányozására épülő helyi tanterv készítése, az új intézményben 
szervezett pedagógiai szemináriumokon a módszertani tapasztalatok terjesztése stb.). 
(11:104; 12:85-86) 

10 



A felsoroltakon túl Móczár Miklós igazgató - szakmai és tudományos 
előélete birtokában - hozzálátott a képzés új kritériumainak a megvalósításához is. 
Elődjei szellemében az új intézmény otthont adott a Jászság mintegy 200 tanítójának, 
akik „...a pedagógiai szemináriumokat és járásközi gyűléseiket rendszeresen itt 
tartották." (7:73) Az új igazgató az 1929-től kinevezett tanárok és gyakorlóiskolai 
tanítók között elérte, hogy fokozatosan nőtt körükben a „megfígyelő-kutatómunká"-t 
végzők, a városhoz és a tájegységhez kapcsolódó tanulmányokat írók, táblázatokat 
vagy illusztrációkat készítők száma. (Az 1929/30. tanévtől kezdődő 50 tanév 
oktatóinak és tanítóinak a teljes névsorát az 1967-ben megjelent Jubileumi 
évkönyvünk tartalmazza.) (13:25-26.) A helyi és országos fórumokon publikálók, a 
regionális és helyi kiállításon szereplők közül ki kell emelnünk 1944-ig a következő 
tanárokat, gyakorlóiskolai tanítókat: Blénessy János, Balla Béla, Bognár Gyula, dr. 
Buzás László, Csekő Árpád, dr. Fiala Endre, Kiss József, Móczár Miklós, Páll 
Sándor, Pazár Zoltán, Pfalz György, Szemes Gábor, Szombathy Miklós, Tanai 
Antal, dr. Tóth Béla, Tóth Gyula és Vágó Elemér. (7:74-75; 14:11-12) 

Móricz Zsigmond az intézményben tett látogatása után a következőket írta a 
Pesti Napló 1934. december 2-ai számában. „Az iskola tanárainak szellemében 
valami példátlan lelkes, versenyző munkát találtam az egész vonalon. Itt teljes 
mértékben életbe lépett a pedagógia új módszere: hogy a növendékekkel saját, 
cselekvő, önálló és kutató munkát végezzenek a tanárok .." (14:9-10) „... A fiúk 
maguk készítik el az összes fizikai műszereket s oly tökéletesen, mint a gyáriak. 
Minden fizikai kellékből annyi darab van felhalmozva, ahány asztal van. [...] Elv, 
hogy minden évben megcsinálják az egész kollekciót, hogy az új növendékek ne 
régi, készen kapott műszerekkel dolgozzanak, hanem gyakorolják be magukat az 
egész mechanizmusba. [...] A természetrajzi szertárban ugyanez. Pár év alatt a táj 
minden állatát, növényét felgyűjtötték, s oly tökéletesen preparálták, mintha 
üzemszerűen készítenék." (13:14-15) 

Tóth Gábor is kiemeli idézett tanulmányában, hogy az intézet 
szemléltetőeszközt készítő munkásságának hatására rendezte meg a vármegye 
tanítósága 1936-ban az intézet falai között, majd 1937-ben Szolnokon a taneszköz
kiállítást. Ennek eredményeként bízta meg a minisztérium az intézetet, hogy mintegy 
100 felvidéki kárpátaljai tanító részére 1939-ben szemléltetőeszköz-készítő és 
munkaiskola tanfolyamot szervezzen. A tanítóképző gyakorlóiskolája mellett külön 
teremben mutatták be a „Népiskolai szemléltető eszközök gyűjteménytára" című 
állandó kiállítást. „... Említésre méltó az i§, hogy a tanítóképző a felesleges 
szemléltető eszközeivel és gyűjteményeivel évenként 5-6 tanyai iskolát ajándékozott 
meg." (7:74) 

A tanítóképzést megújító kezdeményezések lényegét, a szakmai és iskolán 
kívüli népművelést, valamint a tudományos értékeket teremtő munkálatokat pontosan 
leírta a tanítóképző tanárai és a gyakorlóiskola tanítói által összeállított, kiadott A 
népiskola gyakorlati irányú működése, annak módjai és eszközei című 1936-ban 
Jászberényben közzétett önálló intézeti kiadvány. (7r73) 

Az 1937/38. tanévben közel teljessé váló tantestület lehetővé tette az 
oktatás „szakcsoport szerinti" kedvező alakulását. Ez egyaránt hozzájárult a 
cselekedtető oktatás erősítéséhez, a tudományos jellegű munka fokozódásához és a 
városban végzett iskolán kívüli népművelés kiterjedéséhez is. (15:19; 28-29) Móczár 
Miklós (angol nyelven is megjelent) és Csekő Árpád tankönyvei országosan 
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elismertté váltak. (7:74) Az 1935-1940 közötti években a tanítóképző tanárai és a 
gyakorlóiskola tanítói a város egyesületeiben és köreiben átlag 300, a 19 külterületi 
tanyai iskolában pedig mintegy 370 népművelési előadást tartottak. A népművelő 
munka kiemelkedő eseménye volt a Vágó Elemér gyakorlóiskolai tanító által 1942. 
január 8-ától március 14-éig szervezett első jászsági népfőiskola. (7:76) 

A kiépült intézményi rendszert és munkakultúrát az 1938. XIII. törvénycikk 
szerinti átmeneti intézkedés, a tanítóképzésnek líceummá átalakítása már lényegében 
nem érintette, nem akadályozta fejlődésében. (15:1) Tóth Gábor szerint ekkorra a 
tanári testület stabillá vált. A humán szakosok közül 2 tanár 20-25 évet, a zenetanár 
26 évet, az egyik rajz szakos oktató 17, további 5 tanár pedig 10-15 évet tanított 
(„szolgált") a jászberényi tanítóképzőben. „1917 és 1944 között összesen 24 humán 
és reál szakos, 4 rajz szakos, 1 zenetanár tanított az intézetben. Valamennyien 
Apponyi Kollégiumot végzett tanárok voltak." (7:79-80) 

1942-ben Móczár Miklós igazgató nyugdíjba vonult. Ezután még két nyáron 
át folyt a tanítóképzőben az erdélyi és kárpátaljai tanítók pedagógiai szemináriuma 
és az iskolán kívüli népművelésre felkészítő tanfolyama. (17:4) A bevált gyakorlatot 
a második világháború előzményei és következményei során kinevezett új igazgatók 
- dr. Fiala Endre, dr. Árpássy Gyula, Berzátzy László, dr. Jantsky Béla és Vacek 
Béla - működésük ideje alatt törekedtek fenntartani, folytatni. (13:25) 

A háborús károk okozta helyreállításról, a tanárok és tanulók közös 
erőfeszítéseiről Tóth Gyula intézeti tanár szemléletesen írt a tanítóképzés történetét 
összefoglaló tanulmányában. (13:15-16) Az 1946-47. tanév eredményeit 
összefoglaló évkönyv már a helyreállításokon túl arról is beszámolt, hogy a 
közvetlenül a háború előtt és után kinevezett új oktatók - akik 10 évnél tovább, 
egyesek pedig a felsőfokú, sőt főiskolai szintű tanítóképzésig részesei voltak az 
intézmény fejlődésének (dr. Legeza Pál, Tímár Mihály, Bihari Sándorné, Gajári 
Mihály, Kétszery Magdolna, majd Fejér Mária, Kopácsy Béla, Kopácsy Béláné, 
Vuics István, Kiss József, valamint Kovács Elemér gyakorlóiskolai tanító) -
töretlenül folytatták a Jászberényben folyó tanítóképzést. Ebbe beletartozott a dr. 
Jantsky Béla igazgató által támogatott kunszentmártoni dolgozók képzőjének 
oktatómunkája, a külföldi levelezési kapcsolatok kezdeményezése éppúgy, mint a 
hagyományokat tovább alakító gazdasági ismeretek tanítása. Az I-II. osztályos 
tanulók heti egy órát gazdasági és gyakorlati munkával töltöttek az intézet kertjében. 
„A III. b. oszt. növendékek munkájával gazdasági kertet létesítettünk. 1 m2 területi 
ágyakban kb. 50 olyan gazdasági növény termelését végeztük, amelyek vidékünkön 
egyáltalán nem vagy csak alig ismertek." (17:5-7) Ez a kezdeményezés egyébként 
megérte a felsőfokúvá váló tanítóképzés időszakát is. (18) 

Nem volt egyszerű ez az újrakezdés. Az 1945-46. tanévben például a 
korábbi miniszteri rendelkezés miatt 232 vidéki tanulója volt a líceumnak és a 
tanítóképzésnek, s az internátus hiányában magánlakások szállásadóinál kellett őket 
elhelyezni. Az új tanévben pedig - Tóth Gyula közlése szerint - megkezdődött a 
tanítói pálya elnőiesedése: 369 tanuló közül már 191 volt a leány. (19:8-9) Az 
intézmény életét mindettől függetlenül a korábbi gyakorlat jellemezte. 1946-ban dr. 
Jantsky Béla igazgató lett a városi szabadművelési tanács elnöke, illetve Tóth Gyula 
tanár e testület titkára. 1946 telén a két középiskola tanárainak támogatásával - főleg 
Simon András gimnáziumi igazgatóhelyettes közreműködésével - 22 városi és járási 
20-26 éves korú parasztfiú számára három hónapos bentlakásos (értsd: 
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népfőiskolai!) tanfolyamot szerveztek és fejeztek be. Bognár Gyula pedig 
bekapcsolta a felsőéves tanulókat a tanyai vándorkönyvtár-mozgalom munkájába. 
„Tanárok, diákok lovas kocsikon járták a város tanyavilágát a vándorkönyvtár 
anyagával, hogy egy-egy tanyaközpontban színes előadásokkal, irodalmi művek 
megjelenítésével s más, változatos módon érdeklődést keltsenek [...] az olvasás 
iránt." [...] „... a jól végzett és eredményes munkára tekintettel javasolta a Szolnok 
megyei Szabadművelődési Felügyelőség a minisztériumnak, hogy a Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye szabadművelődési ügyvezetői részére rendezendő egyhetes 
továbbképzési tanfolyam megszervezését és lebonyolítását bízza a jászberényi 
tanítóképző tanári karára. A tanfolyam 1947 augusztusában zajlott le. Sikerére 
jellemző, hogy országos lapok, szakfolyóiratok s két alkalommal a rádió is 
foglalkozott vele." (19:10-11) 

Andrási Bélát 1949-ben nevezték ki az intézet igazgatójává, s ezt a tisztet 
29 eseménydús éven át, nyugdíjba vonulásáig töltötte be. (19:13) A megalapozott 
örökséget meglehetősen kusza közoktatáspolitikai intézkedések között - nem egyszer 
ellenükben is - kellett őriznie. Már 1948 tavaszán elrendelte a minisztérium a 
tanítóképző megszüntetését, illetve leánygimnáziummá átalakítását. A következő 
tanévben a volt tanítóképzés „pedagógiai gimnázium"-má szerveződött, de a nagy 
tanítóhiányra tekintettel 1950 szeptemberében újra folytatódott a 4 éves 
tanítóképzés, mely érettségi vizsgával, illetve 1 éves tanítói gyakorlat után képesítő 
vizsgával zárult. (13:16; 19:17) Az Elnöki Tanács 1950-43. sz. törvényerejű 
rendelete alapján intézményünkben tovább folyt a tanítóképzés, de 1955-ben a Lehel 
Vezér Gimnáziumba olyan sokan jelentkeztek, hogy a minisztérium két leányosztályt 
a tanítóképző épületében helyezett el. „Ez a két leányosztály volt a gyökere a város 
második gimnáziumának, mely így a képző épületében 1955-ben mint 
leánygimnázium nyílt meg. [...] közös irányítással és közös tantestülettel." A 
leánygimnázium 1959-ben önállósult, s a tanítóképző oktatókarából kivált 
igazgatással (Kiss József) és tanári testületével a Rákóczi úti általános iskola 
épületébe költözött. (19:14-15) Mindezek - a politikai változásokról nem is szólva -
próbára tették az igazgató és az oktatók kitartását a jászberényi tanítóképzés értékes 
hagyományai mellett. 

Az Elnöki Tanács 1959. 26. sz. rendeletével megszüntette a középfokú 
tanítóképzést, s egyúttal döntött az érettségire épülő felsőfokú tanítóképző intézetek 
létesítéséről. A rendelet nem tartalmazta, hogy a meglévő tanítóképzők közül melyek 
válnak felsőfokú intézetté, illetve melyek szűnnek meg. 

A történelem mintegy ismételte önmagát. Jászberényben veszélybe került a 
tanítóképzés folytatása. Dr. Németh Ferenc „Feljegyzései"-nek a Tóth Gyula által 
idézett részletei arról tájékoztatnak bennünket, hogy a város mindent megtett a 
felsőfokú tanítóképzés jogának az elnyeréséért. „Mi szívügyünknek tekintettük a 
tanítóképző megmaradásának kérdését, és minden fórumhoz [...] beadvánnyal 
fordultunk, s kértük közbelépésüket." De a legtöbb helyről az a válasz érkezett, hogy 
Jászberény nem szerepel a kijelölt felsőfokú képzők jegyzékében. „Kitartó 
munkánkkal sikerült annyit elérnünk, hogy a Művelődésügyi Minisztérium 
foglalkozott az általunk felvetett problémával, és az összes érdekeltek 
meghallgatására 1958/59 telén egy értekezletet hívott össze a jászberényi 
tanítóképzőbe. [...] Nem tudom már, ki volt az a felszólaló, aki az Alföldön 
mutatkozó pedagógushiányra hívta fel a figyelmet, és ezt, mint döntő érvet hozta fel 
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a jászberényi felsőfokú képző létesítése érdekében. Hivatkozott arra, hogy a 
dunántúli vagy nyírségi képzőben végzettek nem fognak eljönni az alföldi 
községekbe és tanyákba, ezért elsősorban itt helyben kell képezni alsótagozati 
pedagógusokat. „ (19:20) 

Tény, hogy a helyi - s valószínűleg magasabb szintű politikai - tárgyalások 
és döntések eredményeként 1959. szeptember 8-án sor került a Jászberényi 
Tanítóképző Intézet első tanévének megnyitására. Szinte jelképesnek mondható, 
hogy az 1917/18. tanév óta 1959 nyaráig 1917 középfokú tanítói oklevelet adtak át 
Jászberényben. (13:8) 

Felsőfokú tanítóképzés Jászberényben 

A felsőfokú képzéssé válás új fejezetet nyitott az intézmény történetében. Bő másfél 
évtizedig 10, a középfokú tanítóképzésben már érdemeket szerzett tanár alkotta az 
oktatótestület magját. De az új tanterv s annak tantárgyai további oktatók kinevezését 
sürgették. 1975-ig, a főiskolai rang elnyeréséig Andrási Béla igazgató 
kezdeményezései alapján közel 50 újonnan kinevezett oktató kapcsolódott be a 
folyton színvonalasabb szakmai és tudományos munkát igénylő tanítóképzésbe. 
(Többségük legalább egy évtizednyit, az új oktatóknak több mint fele pedig 20-30 
évnél is tovább volt az intézmény tanára.) Hasonló módon alakult a Rózsa Sándor 
igazgató által szervezett gyakorlóiskola tantestülete is a város, illetve környékbeli -
közöttük tanyai - tanítókból, akik a gyakorlati képzésben már az első években kiváló 
szakvezetőkké váltak. A megújuláshoz szükséges személyi feltételek teljesüléséről az 
intézmény évkönyvei 1979-ig részletes információkat tartalmaznak. (20:26-30; 
13:25-26; 21:69-70; 22:16-19 és 48-49) 

A személyi feltételeken túl az intézmény szervezetében, feladatkörében is 
alapvető változások következtek be az 1959-től 1997-ig tartó fejlődési szakaszokban 
(szakcsoportok, tanszékek, intézményi fórumok stb.). E változások irányairól és 
tényeiről a fent említett évkönyveken túl pontosan informál bennünket Benedek 
Sándor és Wirth István korábban idézett tanulmánya. (5:156-163) 

Azt már az induláskor mindenki elfogadta, hogy a felsőfokú oktatás 
érdekében tartalmi és metodikai jellegű változtatásokra volt szükség. Ennél kire-kire 
másképpen hatott az a követelmény, hogy a gyakorlatra irányuló képzés értékeinek 
őrzésén túl a felsőfokú oktatómunkában és a gyakorlati képzésben a kissé még 
középiskolai mentalitású tanítóképzést az egyéni vagy közös pedagógiai, metodikai 
(tantárgypedagógiai) és szaktudományi kutatásokban elért eredmények, illetve 
ezeknek a képzésbe való folyamatos bevonása formálják felsőoktatássá. Ez utóbbi 
kezdeményezések meghatározóak voltak a jászberényi tanítóképzés jövőjét illetően. 
A rövid idő alatt bekövetkezett szemléletváltás elismeréseként 1962 őszén a 
Jászberényi Tanítóképző Intézetben ült össze a tanítóképzés új tantervének és 
programjainak kidolgozására hivatott országos értekezlet. (21:25) 

Az 1961-től a régiót felölelő pedagógus továbbképzésként indult Intézeti 
Napokon elhangzott előadások a gyakorlati tapasztalatok és javaslatok összegzésén 
túl egyre inkább a megkezdett kutatások eredményeiről szóltak. 1964 nyaráig már 7 
oktató és 3 gyakorlóiskolai szakvezető 50 tanulmányt vagy cikket publikált országos 
szintű tanulmánykötetekben, folyóiratokban. Többségük az 1959-ben kinevezettek 
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közül került ki. (20:34-37) Mindez pontosan tükrözte a jászberényi tanítóképzésben 
bekövetkezett alapvető szemléletváltozást. 

A tudományos kutatómunka motorja az első öt évben legtöbbet publikált, a 
felsőfokú tanítóképzésben az 1960-as évek közepére már országos elismerést 
kivívott Fábián Zoltán volt. Az általa 1965 őszén szervezett metodikai kutatócsoport 
tagjai lettek az intézeti tanárok közül Krasznay Ferenc, Kopácsi Béla és Nagy József, 
a gyakorlóiskolából pedig Fábián Zoltánná, Gledura Lajos (akik 1967-ben, illetve 
1969-ben intézeti tanári kinevezést kaptak), Hagyó Ernőné, valamint Rózsa Sándor 
igazgató. E longitudinális kutatási program első produktuma az 1967-ben országos 
szakmai érdeklődést fölkeltő Az olvasástanítás összefüggő szakaszának 
tantárgypedagógiai vizsgálata című tanulmánykötet volt. Ezt rövid időn belül két 
újabb tanulmánykötet, majd 1975-ben a Nagy J. József által szerkesztett, a 
tanítóképző főiskolák számára a metodikai kutatócsoport tagjai által írt Anyanyelvi 
tantárgypedagógia című jegyzet, illetve 270-nél több tanulmány, szakfolyóiratban 
megjelent cikk követte - nem is szólva az 1966-tól nyaranta tartott, regionális 
kiterjedésű Tanítók Akadémiája előadásairól. (13:47-51; 21:77; 22:30-33) 

Ezek a viszonylag rövid idő alatt igazolódott kutatási sikerek ösztönzőleg 
hatottak a többi, illetve újonnan kinevezett intézeti tanárokra és az ambíciózusabb 
gyakorlóiskolai szakvezetőkre. (22:18; 22:29-32) A felsőoktatás eredményeit 
gazdagító sikerek hatására bővült a hallgatókkal együtt végzett vizsgálatok köre, 
amit a kiválóan megírt szakdolgozatokon túl az Országos Szakmai Konferenciákon 
díjat nyert pályamunkák sora bizonyít. (13:52; 21:79; 22:86-90) 

A csupán nagy vonalakban vázolt törekvések eredményei fokozatosan 
beértek. 1975-ig, a tanítóképzés főiskolai rangra emeléséig a publikációs 
tevékenység mellett 1 kandidátusi és 3 egyetemi doktori cím elnyerése jelezte az 
intézet szakmai tudományos munkája értékeinek az elismerését. (1975-ben 2, 1976-
ban 4, 1977-ben 1 és 1978-ban újabb 3 oktató szerzett egyetemi doktori címet. Dr. 
Benedek Sándor még a kinevezése előtt szerezte meg kandidátusi fokozatát.) 
(22:18) 

Az 1970-es évek elejétől az intézeti tanárok közel egyharmada kapott 
megbízást fontos szakmai és tudományos tevékenységre országos tudományos 
testületekben, szakfolyóiratok szerkesztőségében és a különböző szakmai 
bizottságokban. (22:26-27) Közülük néhányan résztvevői voltak az országos 
kutatásfejlesztési programok (MTA szakbizottságai, intézményei, OPI, DAB, 6. 
kutatási főirány stb.) munkálatainak. (22:28) 

Az eddig szóba hozott eredmények súlyát csak növeli, hogy 1971-től 1975-
ig a nappali tagozatos hallgatók száma közel duplájára emelkedett. S az országos 
tanítóhiány miatt az intézményben folyó levelező és kiegészítő tagozatos képzés 
hallgatóinak száma 169-ről 287-re nőtt anélkül, hogy e változás az oktatást végzők 
létszámát számottevően érintette volna. (22:12 és 81) 

A Jászberényi Tanítóképző Intézetnek ebben az időszakban ténnyé vált 
országos elismertsége mostanáig főleg a gyakorlati igényekre figyelő tanítóképzés 
tartalmi és metodikai fejlesztésén alapult. Az 1971-ben bevezetett új óra- és 
vizsgaterv - amelyet Benedek Sándor és Wirth István közös tanulmánya részletez 
(5:156-157) - a korábban fakultációként kezdeményezett speciálkollégiumokat 
elsőként kötelezővé, második választásként fakultatívvá tette. A korábban szabadon 
választható speciálkollégiumok még a „hagyományos" tanítóképzés kereteit 
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bővítették (ének-zene, rajz, technika, testnevelés stb.). Mindenképpen fordulatot 
hozott azonban a társadalmi igényeket kielégítő, a hallgatók jobb elhelyezkedési 
lehetőségeit is elősegítő könyvtár és népművelés (később közművelődési) 
speciálkollégiumok képzési rendszerbe illesztése. Ez utóbbi speciálkollégiumok és 
azok fakultációi indították el az 1975 utáni főiskolai képzés tartalmában, szervezeti 
felépítésében bekövetkezett lényegi változásokat (elsőként szakpárok, utána pedig 
önálló és új szakok indítása.) (22:11; 5:157) 

A Jászberényi Tanítóképző Intézet továbbfejlődéséhez érdemben járult 
hozzá az 1970 őszén átadott 16 tantermes új gyakorló általános iskola, valamint a 
vele együtt épült 68 tanyai gyermek befogadására alkalmas általános iskolai 
kollégium. (21:57) Az intézmény területén épült új létesítmény nemcsak a 
korszerűbb körülmények között folyó iskolázást és gyakorlati képzést tette lehetővé 
(egyéni és kiscsoportos hospitálások, tanítások számának növekedése, 
iskolakönyvtár, a kiépülő zártláncú televíziós rendszer bekapcsolása a 
tantárgypedagógiák foglalkozásaiba stb.), hanem lehetőséget biztosított a 
speciálkollégiumokat választó hallgatók gyakorlataira, egyes tantárgyak felsőbb 
osztályban tanítására, s ami talán a hagyományok szempontjából külön is említést 
érdemel, a hallgatók tanyai kollégiumi munkába bevonására is. (21:57; 22:74-75) 

A főiskolai rang elnyerése előtt még két országos konferencia gazdájává 
vált az intézet oktatókara. 1972-ben dr. Horgosi Ödön szervezte azt a tanácskozást, 
amelynek eredményeként az orosz nyelvi speciálkollégium - megelőzve a főiskolai 
tantervet - szakkollégiumi képzéssé alakult át. (22:7) Hasonló hatással volt a későbbi 
főiskolai tantervekre az 1973 novemberi országos konferencia, amelynek 
eredményeként az integrált anyanyelvi nevelés, illetve az anyanyelvi 
tantárgypedagógia - s ennek nyomán a módszertanok helyett tantervi legitimitást 
kapott tantárgypedagógiák - megnevezés és szemléletmód általánossá vált. (22:22; 
25:4-5) 

A főiskolai oktatás 22 éve 

Az 1975-ben törvényerejű rendelettel főiskolai szintre emelt 3 éves tanítóképzés 
Jászberényben - a felsorolt eredmények birtokában - mondhatni zavartalanul 
folytatódott. A „főiskolai" rang kritériumai 1975-re jelen voltak a képzés 
színvonalában és a tudományos munkában egyaránt. Az eddig végzett tanítóképzés 
differenciálódásához először a szakkollégiumok alapképzéshez társulása -
könyvtáros, népművelési (közművelődési), pedagógia -, majd 1990-től az igazi 
strukturális változást sürgető szakpárok (tanító-idegennyelv-oktató angol és német, 
tanító-könyvtár, tanító-művelődésszervező, illetve 1994-től a több éves munkával 
előkészített tanító-szociálpedagógus szak) járultak hozzá. (5:157) E változások 
következtében a 158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelete a tanító szakon is 4 évre emelte 
a képzés idejét. (26:3887-3888) A 4 éves tanítóképzés szervezetébe betagolódó 
ugyancsak 4 éves szakos képzésről dr. Benedek Sándor főigazgató úr a következő 
előadásában ad tényszerű folyamatleírást. 

A tanítóképzés - mint felsőoktatás - főiskolai szintre emelése intenzívebbé 
tette valamennyi oktató tevékenységét. Bár a nappali képzési létszámot meghaladó 
levelező és kiegészítő szakos képzés különösen 1980-ig meglehetősen terhelte a 
főiskolává Válással egy időben szakcsoportból tanszékké vált, azokban dolgozó 
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oktatókat (a közművelődési tanszék 1976-ban alakult), ez a tudományos munka 
eredményeit, a publikációk számát nem vetette vissza, sőt növelte. 1975-ben még 24 
tanulmány és cikk jelent meg, 1976-ban ezeknek a száma már 30, 1977-ben 35, 
1978-ban 49, 1981-ben pedig 63-ra emelkedett. (23) A hagyományos értelemben 
vett „tanítóképzés"-ben ezt a lendületet 1990-ig a később alapvetően strukturális 
változásnak bizonyult folyamatok látszólag visszafogták, valójában azonban 
tematikailag és eredményeiben is átformálták. 

Az 1990-es évek elejére a főiskola életében végbement alapvető 
változásoknak az oktatásban és a főiskolai léthez tartozó más területeken is 
megvoltak az előzményei. A strukturális váltás lényegi vonásait a kollektív 
emlékezést megerősítő dokumentumok, illetve Benedek Sándor és Wirth István 
közös tanulmányának megállapításain túl bővíti és sokrétűen példázza is a főiskola 
1998-ban készült Akkreditációs Beadványa a Magyar Akkreditációs Bizottság 
számára. (27) 

A szakkollégiumi képzés következményeként indult kezdeményezések 
(KATEDRA Ifjúsági Klub, „Egyetemisták és főiskolások a közművelődésért" akció, 
Családi Klub kísérlet, irodalmi színpad, díszítőművészeti és báb szakkör, filmklub, 
Pedagógusjelöltek Sporttalálkozója, a könyvtár két lépcsőben történt bővítése stb.) 
fordulatot hoztak a tanítóképzés - mint alapképzés - felfogásában. (22:68-71 és 80.) 

Dr. Fábián Zoltán főigazgató és Szécsi Zoltán gazdasági igazgató szívós 
kezdeményezéseinek és érveléseinek az eredményeként 1986-ban megépült az új 
főiskolai kollégium, amely Jászberény hagyományaihoz illeszkedve megörökölte a 
Zirzen Janka nevet. Az új kollégiumi épületnek a főiskola fejlődésében kettős 
eredménye volt. Egyrészt növekedett a kollégisták létszáma, korszerűbbé vált a 
benne lakó hallgatók elhelyezése, másrészt a főépületből kiköltözés lehetővé tette a 
tanszéki és oktatási állapotoknak a maihoz közeli megoldását, illetve az 1990-es 
évek közepétől megvalósítható változtatásokat. (Az 1990-es évek elején már 5-6 
megye kivételével volt hallgató a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán.) Az új 
kollégiumi épület sajátos járuléka volt még a főiskola területéhez csatolt 7300 m2 

Elefánti-tó területének feltöltése, tulajdonba adása, amelyen 1991-ben fejezte be 
Rusvai György főkertész a mai arborétum alaptelepítését. (28:4) 

Az 1980-as évek második felében több felsőoktatási kísérlet is folyt a 
főiskolán: a két diplomát adó, tanítóképzést kiegészítő óvodapedagógiai 
szakkollégium (30:21); a tanító-könyvtár és a tanító-közművelődési szakpár (27:1); 
az értékközvetítő és képességfejlesztő tanító szak (27:29); a közművelődési 
szakkollégium (majd művelődésszervező szak) fakultációjaként a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke által gondozott néprajz fakultáció (29:5). A 
tanító-idegennyelv-oktató (angol, német) szakos képzést különösen, de az idegen 
nyelv oktatást általában is erősítették a pályázatok útján Jászberénybe került 
anyanyelvi lektorok (Goethe Intézet, Amerikai Önkéntes Szolgálat, British Counsil, 
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány lektorai, illetve a Japánból küldött oktatók.) Az 
angol és a japán nyelv oktatását e vendégoktatók a gyakorlóiskolában is segítették, 
illetve végezték. 

Ebben az átalakulási folyamatban 1990-ig látszólag visszaesett a főiskolai 
oktatók publikációs tevékenysége. De ezen időszakban 8 oktató doktorált, 1 oktató 
pedig kandidátusi fokozatot szerzett. (31) A doktorált, valamint az előzőekben 
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említett oktatók lettek 1990 után az önállósodó (könyvtár, művelődésszervező és 
szociálpedagógus) szakok tanárai és vezetői. 

Az 1990-től - különösen pedig 1994-től - eltelt időszak a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskola új korszaka. A tanítóképzés vitathatatlan értékei mellett az 
intézmény jövőjét alapvetően befolyásoló új kezdeményezések és értékek jelentek 
meg. Ezek fő csomópontjai a különböző integrációs törekvések és a 156/1994. 
(XI. 17.) Korm. rendelete nyomán kezdődött, a 4 éves tanító és a más szakos 
(könyvtár, művelődésszervező, szociálpedagógus) képzések voltak. 

A tanítóképzés bővítését 1990-től a főiskolán már csak néhány döntés 
szolgálta. 1990 szeptemberében indult kihelyezett tagozatként Nagykőrösön - a 
Duna-melléki Református Egyházkerülettel kötött megállapodás keretében - a tanító
hittanoktató (majd tanító-kántor) szakpárban folyó képzés. (Az időközben önállósult 
nagykőrösi református tanítóképzés ma a Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Kara lett.) A csíkszeredai Pro Agricultura Alapítvány és a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen működő Pro Agricultura Hungariae 
Alapítvány, valamint a Jászberényi Tanítóképző Főiskola együttműködési 
megállapodása után 1995 januárjában indult Csíkszeredán a 3 éves levelező 
tagozatos (távoktatási) tanító szakos, majd az 1995/96. tanévben egy újabb 
csoportban a 4 éves szakkollégiumi képzéssel bővült (ének-zene és vizuális kultúra) 
távoktatási tanítóképzés dr. Notheisz János főigazgató-helyettes (tanszékvezető) 
irányításával. (27:105-106) A profilváltást adó, viszonylag sok előkészítést igénylő 
tanító-szociálpedagógus képzés 1994 szeptemberétől már csak átmenetileg lett a 
nappali tanítóképzés részévé, hiszen 1995-től a szociálpedagógus szak önállóvá vált. 

A főiskolán a tanítói szak mellett szerveződött és önállósodott szakok közül 
az oktatás szerkezetének és ebből adódóan az intézményrendszernek az átalakulását 
mindenképpen a művelődésszervező szak - illetve ezen belül a néprajz, a 
kommunikátor és a felnőttoktatás-szervező specializáció - gyorsította fel. 
Jászberényben a levelező tagozaton már 1994 februárjában megkezdődött a 
művelődésszervező szakos képzés. Ennek folytatásaként a főiskola hallgatóinak 
száma - a tanító és más szakos képzéssel együtt - rohamosan növekedett. 1993-ban 
még az 535/69, összesen 604 fős nappali/levelező tagozatos létszám 1996-ra már 
730/446-ra, összesen 1176-ra, 1977-ben pedig 756/610, azaz összesen 1366 főre 
emelkedett. (27:17) Az 1993-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemmel kötött 
együttműködési megállapodás folytonossá tette a néprajz specializáció képzési 
részrendszert, s az 1995-ben a Magyar Testnevelési Egyetemmel kötött 
megállapodás pedig biztosította a művelődésszervező szakon belül a sportszervező-
és rekreációs specializáció indítását is. (27:24) A hallgatók számával együtt 
folyamatosan nőtt a tanszéki oktatók és az óraadó tanárok száma. 

Mivel a Jászberényi Tanítóképző Főiskola e hirtelen kibővült - főleg 
levelező tagozatos - képzést infrastruktúrával már csak nehezen tudta ellátni, a 
főiskola vezetése 1996. február l-jén együttműködési megállapodást kötött az 
OKKER Oktatási Irodával, s ennek a megállapodásnak a keretében a levelező 
tagozatos (másoddiplomás kiegészítő, illetve az angol és német kiegészítő 
szakkollégiumi, valamint a könyvtár, a művelődésszervező és a szociálpedagógus 
szakos) képzés Budapesten folyt és folyik a főiskola oktatói és a fővárosi vendég
tanárok szakmai-tudományos együttműködésével. (27:120-121) 
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Az 1995-ben alapított Ars Generális a Jászberényi Tanítóképző Főiskoláért 
Alapítvány a művelődésszervező szakos képzés megalapozásán túl a főiskola és a 
város, illetve a Jászság kapcsolatának egyik közvetítőjévé vált (falunapok, az 1997-
ben szervezett és sikeres '97. Főiskolai Tavasz stb.). Az alapítvány esetenkénti 
támogatással segíti a hallgatók kulturális, tudományos (TDK) és sporttevékenységét, 
illetve az oktatók jegyzeteinek, szöveggyűjteményeinek s más tudományos 
munkáknak a megjelentetését is. (27:23) 

A tanító és más szakos képzés gazdagításához, az oktatók és hallgatók 
tapasztalatszerzéséhez hozzájárultak a főiskolának a külföldi felsőoktatási és más 
intézményekkel kötött megállapodásai is (1990: Padagogische Akademie, Linz; 
1991: KABA, Svájc; 1993: Hochschule Vechta, majd Angers; 1996: 
SUNY/Buffalo). (27:24 és 85) A csíkszeredai képzésből és a linzi kapcsolatból a 
gyakorlóiskola nevelői és tanulói is részesültek (hospitálások, gyermekcsoportok 
cserelátogatásai stb.). 

Az előzőekben körvonalazott alapvető változások a főiskola korábbi és 
újonnan kinevezett oktatóinak a szakmai-tudományos tevékenységkörét is bővítették. 
A tanítóképzéshez kapcsolódó kutatásokon és kezdeményezéseken túl (pl. Jászsági 
Pedagógus Műhely) a Jászságban több oktató szerkesztője lett a helyi újságoknak, a 
Jászsági Évkönyvnek, szervezte A Jászság a magyar kultúrában Alapítványt, illetve 
az Alapítvány I. konferenciáját a főiskolával közös rendezvényként. 

1990-től különösen intenzívvé vált az oktatók publikációs tevékenysége, 
nőtt a tudományos konferenciákon tartott előadások száma. Az 1985-től 1997-ig 
tartó időszakban a publikációk és tudományos eredményekről tartott előadások 
kétharmada 1990 utánra esik. A valósághoz közeli becsült adatok szerint 1985-től 
1997-ig a főiskolai oktatók 32 önálló könyv, tanulmánykötet, jegyzet vagy az 
oktatást segítő szöveggyűjtemény szerzői, szerkesztői voltak. 137 tanulmányt (ebből 
2 idegen nyelvű) és fordítást publikáltak. 46 rangos segédanyag fűződik a nevükhöz. 
A tanszékek oktatói 1990 óta 21 előadást tartottak a hazai és 14-et a külföldi szakmai 
konferenciákon. A Művészeti nevelési tanszék alkotói 29 bel- vagy külföldi (Vechta, 
Bukarest, Róma, Conselve, Sedalia, Csíkszereda stb.) kiállításon növelték 
alkotásaikkal a főiskola hírnevét. (27:31-32) 

Az Akkreditációs Beadvány tételesen felsorolja a főiskolai oktatók - nem 
egy esetben hallgatókkal közösen végzett - 1997-ig kezdett vagy időközben 
befejezett kutatásait. Ezek körében a következő kutatási témákat találjuk: kétnyelvű 
óvodai-iskolai program, névtani kutatások, alternatív színházak, Verseghy-kutatás, 
„A privatizáció hatása egy kistáj térszerkezetére", „Egy mikrorégió (Jászság) 
középiskolai piaca és a helyi társadalom viszonyrendszere", a kultúra elméleti és 
gyakorlati kérdései (közművelődéspolitika, tudománypolitika, művészetpolitika), 
filozófiai diszciplínák (filozófia, etika és logika), az USA-ban alkalmazott 
széleróziós előrejelző rendszer számítógépes programjának hazai tesztelése, 
környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás, tudománytörténet (Makó Pál 
természettudományi munkássága), Savas Eső Mérése Iskolákban-program, a 
főiskolai hallgatók fittségi állapotának vizsgálata és a szabadidőben végzett 
mozgásos tevékenységek felmérése, valamint az 5 tanszéken folyó 
tantárgypedagógiai kutatások. (27:30-31) 

A fentieken kívül még hosszasan lehetne sorolni a hallgatókkal együtt elért 
eredményeket. Ezek közül föltétlenül említést érdemelnek az énekkarnak az országos 
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kórustalálkozókon, rádióban való szereplései, a mozgásszínház korábbi 
tevékenysége, a színjátszó stúdió, az 1990-es években szervezett fazekas szakkör -
ma Fazekas Önképzőkör - műhelymunkája, kiállításai, szakmai rendezvényei és 
táborai. Húsz év múltával szinte lehetetlen rekonstruálni hallgatóinknak az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciákon és tanítási versenyeken elért sikereit. Szóvá 
kell tenni még a főiskolai hallgatók jól szervezett sporttáborait, a gyakorlóiskolai 
tanulók gör- és gyorskorcsolyázóinak sokszoros országos győzelmét, a teniszben 
elért nemzetközi helyezéseket stb. 

A sport terén ki kell emelni a DSE kézilabda csapatának sikerét: 1992/93-
ban az NB I-es, 1994-től az NB I/B-s bajnokság résztvevői. Érdemeik elismerését 
jelentette, hogy 1997-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskola nyerte el a Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Kézilabda Bajnokság országos döntőinek rendezési jogát. 
1997-ben a főiskola női röplabdacsapata is bekerült az Egyetemi és Főiskolai 
Bajnokság országos döntőjébe. (27:28) 

De mindezek egy része már nem a jászberényi tanítóképzés 1997-ig tartó 
múltja, inkább a jelene, amit a főiskolai létben bekövetkezett változásként az elmúlt 
években megéltünk és ma is élünk. 

A jászberényi tanítóképzés és a főiskolai oktatás felvázolt történetére jogos 
büszkeséggel tekinthetünk vissza ezen a napon a most felavatott Apponyi Teremben. 
A megtett út erőt adhat mindazok számára, akiknek a jelen és a jövő semmivel sem 
könnyebb gondjait kell majd megoldaniuk. 
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Dr. Benedek Sándor főigazgató, tanszékvezető főiskolai tanár 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola jelenéről és jövőjéről 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 

Feladatom, hogy a Jászberényi Tanítóképző Főiskola jelenéről és tervezett 
jövőjéről szóljak. 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola mai, 1998. évi állapotában több 
képzési profilú (irányú) főiskola, több szakon folytat főiskolai alapképzést. Mint az a 
hivatalosan elfogadott Küldetésnyilatkozatában megfogalmazódik: a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskola elsősorban a pedagógia és humántudományok művelésére és 
felsőfokú oktatására hivatott. Küldetése a tanítóképzés mint fő feladat mellett a 
könyvtár, a művelődésszervező, a szociálpedagógus szakokon való képzés, valamint 
az általános és szakirányú továbbképzés. Feladata továbbá a fenti szakok 
tudományterületein alkalmazott kutatások, tudománykövető kutatások végzése, a 
kutatási eredményeknek a képzésbe való átvitele, a jövő értelmiségi generációinak 
való közvetítése, átadása. 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola olyan pedagógiai és humántudományi 
főiskola szerepét vállalja magára, amely a nagy hagyományokra épülő tanítóképzés 
mellett fokozott figyelmet fordít a vidéki térségek és települések humán erőforrás 
szükségleteire a közoktatás, a közművelődés, a kultúra és a szociális ellátás területén. 
Olyan gyakorlatorientált értelmiségi szakemberek képzésére törekszik, akik 
felkészültek és alkalmasak a helyi társadalmakban közösségteremtő, társa
dalomszervező tevékenységre. Ismerik és azonosulnak a leendő életpályájukhoz 
szükséges magyar és európai kultúra értékeivel. Hazájuk iránt elkötelezettek, emberi 
viszonyaikban humanisták, mély hivatástudattal rendelkeznek. 

A főiskola vállalja szűkebb térsége, a Jászság kulturális életében azt a 
központi és dinamizáló társadalmi szerepet, amelyet a történelmi hagyomány formált 
ki, és amelyet az átalakuló-fejlődő vidék regionális szükségletei elvárnak tőle, mint a 
térség egyedüli felsőoktatási intézményétől. 

Törekvése, hogy a napjainkban szervezetileg alakuló Gödöllői Egyetemi 
Szövetség (GESZ) és később az abból kialakuló Gödöllői Egyetem Főiskolai Karává 
integrálódva olyan gazdasági és közigazgatási profilú szakok, képzési irányok 
programkihelyezésében vegyen részt, amelyek á térség humán erőforrásának 
biztosítását és gazdasági-társadalmi-kulturális fejlődését szolgálják. 

íme, ha röviden kellene bemutatni a főiskolánkat, akkor ennyit mondanánk. 
Szerencsére valamivel több időt és figyelmet fordíthatunk a jövő bemutatására, ezért 
van lehetőségem a tömör megállapítások valamelyes részletezésére is. 

Néhány tényt a szervezettségünkről, fő tevékenységünkről: az oktatásról, a 
tudományos kutatásról, a hallgatóinkról, a működési feltételeinkről és a jövőre 
irányuló törekvéseinkről. 

Szervezeti felépítésünket a következő organogram ábrázolja (1. sz. 
melléklet) 
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Fő tevékenységünk természetesen az oktatás, amely négy szakon és két 
tagozaton (nappali, levelező) és három helyszínen folyik (Jászberény, Csíkszereda, 
Budapest kihelyezett konzultációs központ). 

Szakjaink: 
- tanító szak: 

• kimenő rendszerben általános tanító (3 éves képzés), tanító + 
második szak (angol, illetve német nyelvtanító, továbbá 
könyvtár, művelődésszervező, szociálpedagógus) 

• 1995-től 4 éves, műveltségi területi képzéssel bővült tanító szak 
- könyvtár szak 
- művelődésszervező szak 
- szociálpedagógus szak 
A szociálpedagógus szakról hadd jegyezzem meg, hogy ma még komoly 

szakmai viták folynak arról, hogy mennyire legyen „pedagógus" és mennyire legyen 
„szociális munkás" az itt végzett szakember. De hogy mindkét felkészültségnek jelen 
kell lennie, az vitán felül áll. A mi tantervünk filozófiája, hogy végzetteink olyan 
felkészülségűek legyenek, akik a gyermek és az ifjúsági korosztály szociális gondjait 
úgy tudják kezelni, úgy tudjanak számukra segítséget nyújtani, hogy 
tevékenységükben jelen legyen a nevelésre való felkészültség, jelen legyen a 
pedagogikum. 

A továbbiakban néhány mutatóval jelzem az oktatási szerkezet és átalakítási 
tendencia lényegét (2. számú melléklet). 

A fő trendvonal a tanítóképzés hallgatói létszámának mérséklődését, illetve 
a nem tanító szakok részarányának növekedését mutatja. A tanítóképzés esetében -
hangsúlyoznunk kell - nem a visszafejlesztésről van szó, hanem arról, hogy az 1990-
es években túlfutott létszám, a korábbi 200 fős évfolyami beiskolázási keretszám 
szűkítése indokolt mintegy 130-150 főre. Ennyire azonban szükség van és szükség 
lesz a jövőben is, hiszen Észak-Magyarországot a Jászberényi Tanítóképző Főiskola 
látta el tanítói utánpótlással évtizedek óta, és ez a helyzet a jövőben sem fog 
változni. 

Megjegyzem, hogy az alapképzésen túlmenően továbbképzési kurzusokon 
is folyik a munka (műveltségi területi képzések), továbbá a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemmel való együttműködésben, annak kihelyezett 
tagozataként Humán erőforrás menedzser szakon alapképzést (70 fő) és a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolával együttműködve még Nyelv- és beszédfejlesztő 
pedagógia szakirányú továbbképzést (40 fő) is végzünk. 

A főiskolán folyó tudományos munka fő területei: 
a) neveléstudomány, 
b) szociológia, 
c) irodalomtudomány, 
d) kultúra-kultúrpolitika. 

Az egyes oktatók tudományos szakmai-publikációs tevékenysége ennél szélesebb. 
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Az oktatási szerkezetátlakítás főbb mozzanatai 
2. sz. melléklet 

Szakok, szakpárok 

Kimenő (meg
szűnő) szakok, 
szakpárok 

Folyamatosan 
működő szakok, 
szakpárok 

Tervezett új 
szakok (igény 
szerinti 
indítással) 

Mindösszesen 

Ebből 

- tanító (3 éves) 
- tanító-idegennyelv tanító 
- tanító-művelődésszervező 
- tanító-könyvtár 
- tanító-szociálpedagógus 
- tanító (4 éves) 
- könyvtár 
- művelődésszervező 
- műv. szerv-könyvtár 
- szociálpedagógus 
- humán erőforrás mene

dzser (közösen a GATE 
GTK-val) 

- szociális munkás 
- informatikus-könyvtár 

(közös a GATE MGK-val) 

tanító- tanító és 2. szak 
nem tanító szak, szakpár 

1994. október 31. 

N 
266 
158 
102 
52 
29 

-
-
-
-
-

-
-

607 

607 
-

L 
86 

-
-

31 
-
-

72 
-

82 
-

-
-

271 

117 
154 

összesen 
352 
158 
102 
83 
29 

-
72 

-
82 

-

-
-

878 

724 
154 

1997. október 31. 

N 
-

52 
15 
12 
25 

464 
-

71 
40 
77 

-
-

756 

568 
188 

L 
50 

-
-

27 
-
-

105 
328 

-
100 

-
-

610 

77 
533 

összesen 
50 
52 
15 
39 
25 

464 
105 
399 
40 

177 

-
-

1366 

645 
721 

2000. október 31. 
(tervezett) 

N 
-
-
-
-
-

570 
-

65 
65 

140 
30 

30 
' 30 

870-
900 

570 
360. 

L 
-
-
-
-
-
-

80 
300 

50 
250 
180 

35 
-

900-
860 

-
900 

összesen 
-
-
-
-
-

570 
80 

365 
115 
390 
210 

65 
30 

1770 

570 
1260 

2000. október 31., 
s ebből az I. évfolyam 

N 
-
-
-
-
-

140 
-

10 
20 
30 
30 

30 
30 

230-
260 

140 
90-

120 

L 
-
-
-
-
-
-

35 
80 
30 
70 
60 

35 
-

310 
-

310 

összesen 
-
-
-
-
-

140 
35 
90 
70 

100 
90 

65 
30 

540-
570 
140 

400-
430 



Az oktatást 55 főállású és változó létszámmal 20-25 külső oktató 
(vendégoktató) végzi. (A levelező képzést bizony túlnyomó részt hétvégeken, 
pénteken és szombaton tudjuk végezni, ami hosszú távon már túlterheléshez vezet.) 

A gyakorlóiskolában mintegy 40 pedagógus tanít 400 gyermeket. 
Az oktatást segítő egységekben és az intézmény fenntartásában 70 fő 

dolgozott 1997-ben. Azaz átlagban mintegy 165 főállású közalkalmazott szolgálja a 
képzést és a működést a gyakorlóiskolával együtt. Ez az utóbbi 5-6 évben 
lényegében kisebb ingadozásokkal változatlan volt, miközben a hallgatói létszám 
mintegy megháromszorozódott (ezen belül a nappali tagozatosok száma az 1992/93-
ban 449 főről 1997/98-ra 756 főre nőtt, és 1998 szeptemberében ez a létszám 
várhatóan eléri a 850 főt. (1998. október 31-én a hallgatói létszám 856 fő volt. - A 
szerk. megjegyzése.) 

A felsőoktatás finanszírozottsága 1995-óta enyhén szólva szigorodott. Azok 
az intézmények, amelyek - a „történelmileg" kialakult helyzet és okok 
következtében" - az egy hallgatóra jutó éves költségvetési támogatásból - a hasonló 
képzést folytatókhoz viszonyítva - lényegesen az átlagos érték alatti támogatást 
kaptak a hasonló képzést folytatóknál, azok 1995-96-ban közel kerültek a gazdasági 
működés ellehetetlenüléshez. Ilyen volt a Jászberényi Tanítóképző Főiskola is 1996-
ban. Szerencsére ez már a múlt. 1997-ben egyrészt a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumtól érkezett támogatásokkal és az oktatók-vezetők óriási erőfeszítésével 
megnövelt saját bevétel (amely 1997-ben már 88 millió forint volt, több mint az 
egész költségvetésünk 25 százaléka) lehetővé tették 1997-ben a „gödörből" való 
kikerülést, a „0"-ra való kifutást. 

S most néhány gondolatot még terveinkről. 
A jövőről szólni különleges felelősség és sok bizonytalansági faktort 

tartalmazó projekció. Évek múlva kiderülhet - amikor a leírt anyag szembesül a 
valósággal -, hogy az élet nagy rendezőként nem azokat a folyamatokat preferálta, 
amelyekre most törekszünk. Tervek azonban mindig szükségeltetnek, és mi most a 
következőkben gondolkodunk. 

A magyar felsőoktatás-politika a képzés és a képző intézmények 
működésének hatékonyságát több, államilag támogatott folyamat révén látja 
biztosíthatónak, illetve fejleszthetőnek. Ezek közül az egyik a szervezeti integráció. 
A nyugat-európai tapasztalatok alapján mi is úgy ítéljük meg, hogy a folyamat nem 
kerülhető el (különösen nem az „Európába való menetelés" esetén). 

Lehetnek nosztalgiáink, esetenként szakmailag indokoltnak tűnő 
elképzeléseink a kis képző intézmények (főiskolák) életképességéről, 
hatékonyságáról. De ezek megvalósulására csak a kis intézmények támogatását is 
megcélzó gazdasági környezetben, finanszírozási viszonyok között lenne valóságos 
remény. Márpedig nem ez várható. A belátható jövőben csak a nagy felsőoktatási 
szervezetek, a nagy hallgatói létszámot sok-sok szakirányban képezni tudó 
intézmények számíthatnak érdemi pénzügyi támogatásra. 
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A Jászberényi Tanítóképző Főiskola a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
köré szerveződő egyetemi szövetségben, majd integrált egyetemben kívánja a helyét 
megtalálni mint annak Pedagógiai és Humántudományi Főiskolája, illetve Kara . Így 
látjuk biztosíthatónak, hogy a tanítóképzés létszámának mérséklődése ellenére is 
vállaljuk a 800-1000 fő hallgatói létszámot a nappali tagozaton, amely - mai 
ismereteink szerint - a hosszabb távú fennmaradás, fejlődés és fejleszthetőség 
feltétele lesz. Ha fenti terveink megvalósulnak, akkor az korszakos jelentőségű lesz a 
főiskola életében. 

Biztos vagyok - és kollégáimmal együtt biztosak vagyunk - abban, hogy ily 
módon Jászberény főiskolája egy új fejlődési pályára állhat, és megalapozottá válik a 
jövője, ami Jászberény és a Jászság társadalmi-kulturális fejlődésének is fontos 
jövőbeli forrása lesz, mint ahogy eddig is az volt. 

Az Országgyűlés 1999. június 1-jei ülésnapján fogadta el az 1999. évi LII. 
törvényt a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról. E törvény 
értelmében a jogutód Szent István Egyetemet Gödöllő székhellyel az Országgyűlés 
2000. január 1-jei hatállyal a törvény l.§ (1) d) pontja szerint a következő 
felsőoktatási intézmények és karok integrálásával és az új felsőoktatási intézmény 
egyidejű jogutódlásával alakítja meg: Állatorvostudományi Egyetem (Budapest), 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem (Gödöllő), Jászberényi Tanítóképző Főiskola 
(Jászberény), Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest) és Ybl Miklós 
Műszaki Főiskola (Budapest). (A szerk. megjegyzése.) 
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Dr. Magyar Levente, Jászberény város polgármestere 

A főiskola és Jászberény város kapcsolatáról 

Tisztelt Képviselő Úr, Főigazgató Úr! Tisztelt ünnepi Tanácsülés! 

Nagyon megtisztelő feladatra kaptam felkérést, hogy ezt a 80 évet, amit itt a 
nyugdíjas főigazgató úr felvázolt előadásában, a város szemszögéből elemezzem a 
múlt, a jelen és a jövő szempontjait is figyelembe véve. Engedjék meg, hogy inkább 
a jelenre és a jövőre helyezzem a hangsúlyt, s kevesebbet beszéljek a múltról, hiszen 
ennek elég kimerítő elemzését most hallottuk. Hadd célozzak egy-két eseményre, 
elsősorban arra, hogy ez a város kezdettől hogyan állt hozzá a tanítóképzés 
megvalósításához. 

Mint ahogy hallottuk, ez a kezdeményezés két oldalról indult el: egyrészt a 
politikusok részéről, másrészt pedig a helyi politikusok, a város vezetésének 
akaratából. Erre a legjobb példa, hogy amikor gróf Apponyi Albert levele 
megérkezett a polgármesteri hivatalba, annak idején, 1917. november 12-én 
rendkívüli ülésre hívták össze a testületet, mint ahogy ma is történt. Lehet, hogy van 
valami összefüggés a két esemény között. Igaz nem, a tanítóképzés, de az oktatással 
kapcsolatos probléma, a pedagógiai programok jóváhagyása volt a mai ülés témája. 

1917 novemberében rendkívüli ülésre hívták össze a képviselőtestületet, s 
arról kellett dönteni, hogy felajánljon-e a város a tanítóképzés céljainak 
megvalósulásához fedezetet, illetve némi készpénzt, hiszen pénz nélkül akkor sem 
lehetett semmibe se kezdeni. E téren akkor is - mint ahogy 80 év óta általában - az 
önkormányzatnak is szerepet adott az állam. Ahogy hallottuk, 5 hektár és 371 
négyszögöles telket adott át az állam kezébe sajátjából az önkormányzat 50 ezer 
korona értékben, s ez a tétel még akkor sem volt kis összeg. Ezt a fajta felajánlást a 
város megtette a következő 30 évben is, ami a második világháborúig eltelt, 
nevezetesen akkor is, amikor az épületszárny építésére szintén telket adott s 
ugyancsak pénzt szavazott meg az 1929-es, 30-as években. 

Úgy érzem, hogy a város részéről megvolt a megfelelő szándék ennek az 
intézménynek a létrejöttére. De megvolt a viszonzást kifejező szándék a tanítóképző 
azon oktatóinak a részéről is, akik idejöttek az ifjúságot oktatni, akik érezték, hogy 
segítő szándékukat a város becsüli. E téren végzett munkájuk a város részéről 
viszonzásra talált. Ezért kezdettől fogva nagyon aktívan bekapcsolódtak mindazon 
tevékenységbe, amelyek a második világháborúig jellemezték a tanítóképzés és a 
város kapcsolatát. A teljesség igénye nélkül egy-két nevet szeretnék közülük 
említeni. Akik ennek teljességét tanulmányozni akarják, nemcsak az évkönyvből 
tájékozódhatnak, hanem az újonnan indult Jászsági Évkönyv 1996-os kötetében 
kiváló tanulmányt olvashatnak minderről Tóth Gábor tollából, aki feldolgozta a 
második világháborúig a város és a tanítóképző kapcsolatát. Az ő nagyon értékes 
tanulmányából idézek néhány nevet: Fiala Endre, Pfalz György, Blénessy János, 
Csekő Árpád, Szombathy Miklós, Bognár Gyula, Tóth Béla, Tóth Gyula, Buzás 
László, Páll Sándor s mások nevét kell kiemelnünk, akik benne éltek a város 
életében. Elkezdték feldolgozni Jászberény történetét, például 1699-től Jászberény 
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város épületeinek történetét, azokat a népművészeti és népi ihletésű emlékeket, 
amelyek a városban ma is fellelhetők, és különösebb rombolás nélkül átvészelték ezt 
az évszázadot. Mindez jelentős teljesítmény volt. Ha végigmegyünk az Alföld 
mezővárosain, látszik, hogy micsoda pusztítást végzett ez a század főleg a népi 
ihletésű emlékek körében. 

De nem csak ilyen téren, hanem a gazdaság területén is nagyon komoly 
lépéseket tettek a tanítóképző oktatói. Elsősorban tudományos alapon próbálták 
elemezni azokat az eredményeket, amik a Jászságot jellemezték. S a Jászság 
gazdaságáról, mezőgazdaságáról a legkülönbözőbb tanulmányok jelentek meg. 
Móczár Miklós tevékenységét emelem itt ki, aki igazgatóként elindította és 
terjesztette például a kiskerti műveléssel kapcsolatos tudományos munkát a 
Jászságban, s megpróbálta rendszerezni azokat a tényeket, feltárni a lehetőségeket, 
amelyek ezzel összefüggtek. Mindezeket tanártásaival együtt gazdatanfolyamokon és 
a népművelés egyéb ágaiban próbálták érvényre juttatni. Móczár Miklós - amikor a 
város biztosította a tanítóképző második szárnyának megépítését - megteremtette 
annak az arborétumnak az elődjét, amelyet a város ma is élvezhet. S nagyon 
remélem, hogy a főiskola nem gondol arra, hogy adott esetben fejlesztési terveiben 
felszámolja ezt az arborétumot, feláldozza netalán valamilyen más fejlődési irány 
céljából, hiszen ez az arborétum ma a város értékét is képviseli, s képviselni fogja a 
jövőben is. Hiszen egy ilyen létesítményt nem 20 évre alkot az ember, mert ez 100-
150 év múlva érheti el azt a szintet, értéket, amikor nívós arborétumot jelent majd a 
város életében. 

Ez az együttműködési folyamat, ami számos tanulmányban és tervben a 
város fejlődése folyamán kézzelfogható volt, ez a második világháború után s főleg 
az 1948-49-es években megbicsaklott. Megszűntek azok a szervezetek, a civil 
társadalom azon rétegei, szerveződései, amelyekhez a tanítóképző szervesen 
kapcsolódott, amikor közel került a város lakosságához, s megpróbálta elmélyíteni 
azt a kapcsolatrendszert, amely nélkül egy intézmény sem élhet igazán saját 
környezetében. 

Ez a folyamat sajnos egyre kézzelfoghatóbbá vált. Az előzményeket nem 
pótolták az olyan jellegű tevékenységek, mint a TIT és egyéb fajta előadássorozatok, 
mert nem volt hová csatlakozni, nem volt civil társadalom, amelyik felszívta s adott 
esetben értékelte volna a tanítóképző oktatói által nyújtott tudást. Ez a kapcsolat 
megszűnt, s helyette lényegében egy uniformizált kapcsolatrendszer alakult ki a 
tanítóképző és a város között. 

Hadd mondjam azt, hogy 1990-ben, amikor a rendszerváltás Jászberényt is 
érintette, akkor az együttműködés hiányzott. S itt már a jelenre térnék át. A főiskola 
vezetése nem tudott bekapcsolódni az önkormányzat munkájába. Próbáltunk 
együttműködni, hiszen van a városnak egy felsőoktatási intézménye, amelyik - mint 
Mohamed koporsója - lebegett az összevisszaságban a levegőben, s reméltük, hogy 
gyökeret próbál ereszteni a város talajában. Helyette azt kellett megérnünk, hogy alig 
tudtuk megfogni ezeket a lehetőségeket, amik a város számára potenciálisan adottak 
lettek volna. A város mögött sem voltak meg azok a szervezetek, amelyek igazán 
igényelték volna azt a tudást - kivéve természetesen az oktatásügyet -, ami az ilyen 
jellegű kapcsolatok elmélyítését jelenthette. 

A jelenről szólva azt kell mondanom, hogy lassan elérkezik az az idő, 
amikor valóban újra kell és újra tudjuk indítani ezeket a kapcsolatokat, mert az 
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elmúlt 8-9 év alatt, ami eltelt, ez a civil társadalom felnőtt arra a szintre, hogy adott 
esetben érdemes partnerként fogadni. E civil társadalom egységei várják a segítséget 
azoktól a szakemberektől, akik a főiskolán dolgoznak. Ez a társadalom 
mindenképpen alkalmas rá, hogy befogadja azokat a gondolatokat, amelyek a 
főiskola oktatói gárdájától származnak. És nem csak a civil társadalom várja ezt a 
lehetőséget, hanem várja az önkormányzat is, mert az egyik tanulsága és kicsit 
csalódása is volt számunkra - s hadd legyek most szubjektív egy ilyen előadás során -
az a folyamat, amit érzékeltünk 1990-től 1993-ig, amikor az önkormányzat 
problémáival, intellektuális problémáival fordult az intézmény alkotó gárdájához, 
próbált segítséget kérni bizonyos folyamatok elemzésére vagy megoldására. Az 
értelmiségre jellemző kivárás miatt ezek a gondolatok azonban vagy megszülettek, 
vagy többszöri sürgetésre sem, s ha meg is születtek, akkor mindig olyan megoldási 
javaslatot tartalmaztak, ami igen is volt meg nem is. 

Nagyon remélem, hogy ma már túljutunk mindezen. Ezek a fajta 
egzisztenciális félelmek, amelyek adott esetben az intellektuális létből adódóan 
bennünk vannak, valamilyen szinten feloldódnak. Mára talán egyfajta létbiztonság 
alakult ki közöttünk a tudás alapján, s ez nagy dolog. A megmérettetés tehát senki 
számára sem küszöbölhető ki, mindnyájunk számára adott, s valószínű, hogy kis 
kivételtől eltekintve mégis csak a teljesítmény és a tudás lesz kapcsolatunk 
fokmérője, hiszen erről szólnak az iskolai pedagógiai programok, hogy ilyen 
embereket bocsássunk ki a későbbiekben a társadalomba, s így bocsássa ki a 
fiatalokat a főiskola is. 

Egy hallatlanul fontos feladat áll előttünk. Ez a feladat talán ugyanaz, mint 
ami annak idején Szt. István előtt volt, hogy hová vigye az országot. Ma is ez a 
gondunk, hogy hová fog ez az ország csatlakozni. A lehetőség ugyanúgy megvan, 
mint annak idején: elmegyünk-e a nyugati kereszténység országai közé, be akarunk-e 
lépni, eljutunk-e az európai közösségbe kulturális hagyományainkat, vallásunkat, 
gazdasági folyamatainkat tekintve, vagy odasodródunk egyfajta keleti orientáltságú 
folyamathoz. A kérdés most is adott. Erre nekünk kell válaszolni, mert a választ 
helyettünk senki sem fogja megadni. Erre a kérdésre a városnak is válaszolnia kell. 

Jászberény egy rendkívül fejlődő, azt is mondhatnám, hogy iparilag fejlett, 
mezőgazdaságát tekintve is elég komoly fejlettséggel bíró város és iskolaváros. 
Intellektuális ihletésű város. Minden lehetősége megvan arra, hogy ebben a 
versenyben, amiben benne vagyunk, kiemelkedjen, s adott területeken nemcsak a 
kistérségben, hanem regionálisan is vezető legyen. Megvannak hozzá az 
intézményei, van egy tanítóképző főiskolája a maga szellemi kapacitásával, vannak 
középiskolái, rendelkezik az általános iskolák széles skáláját nyújtó háttérrel, 
megvan a gazdasági ereje, kultúrája, az infrastruktúrája, adottságai az egészségügy 
terén is. Ezt az előttünk álló utat sikerrel kell végigjárnunk. 

Az út sikerében a Tanítóképző Főiskolának döntő szerepet kell magára 
vállalnia. Nincs más választása. Lehet az intézmény a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem része, amely struktúra a finanszírozás stabilitását biztosíthatja. De akkor is 
ebben a közegben él a főiskola, a Jászság szívében, s az itt végbemenő folyamatból 
nem maradhat ki. 

Amikor a jövőt felvázoljuk, úgy érzem, a feltett kérdésekre adott válasz a 
főiskola számára is súlyos döntéseket igényel. Hagyományainkat fel nem adva egy 
teljesen új morális tudati állapotot kell kialakítani a városon és a Jászságon belül, 
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mert az elmúlt 50 év keresztjével, amit még viselünk, Európába nem tudunk 
bemenni. Én az 50 év keresztjéről beszélek. Egy egész más világot alakítottak 50 
évig, s egy egészen más világot igyekszünk teremteni 1990 óta Magyarországon. Ez 
merőben más világ minden tekintetben. És ezt pontosan azok nélkül az emberek 
nélkül, mint például a Tanítóképző Főiskola oktatói - vagy akiket képeznek, a 
városban tanítók nélkül - nem lehet megvalósítani. Csak egy példát mondok. Az 
elkövetkező időszaknak nyilván lesznek vesztesei, mert bonyolult és nehéz időszakot 
kell megélnünk, amíg Európához fogunk csatlakozni. Mi fogunk hozzájuk 
csatlakozni, nekünk kell elfogadnunk a törvényeiket. Nekünk kell alkalmazkodni 
hozzájuk, teljesen mindegy, hogy a politikusok mit mondanak, mit nem. Viszont ők 
megadják a lehetőséget arra, hogy e lépésre felkészüljünk, ehhez a folyamathoz 
csatlakozzunk. Egy dolgot nem tudnak számukra biztosítani: azt, hogy az agyunkban 
lévőket átprogramozzuk. Ezt nekünk kell akarni és elvégezni. Ehhez az akarathoz és 
haladáshoz a főiskolának is hozzá kell járulnia a város életének, a Jászság életének 
részeként - követve elődeik hagyományát. 

A második világháborúig eltelt közel 40 év a kapcsolatról szól. A 
tanítóképző oktatói felismerték, hogy munkájuknak a Jászságban kell gyökereznie. 
Ezért tettek mindent a város lakosságával való együttműködés érdekében, aminek 
tényeit felsorolni is nehéz. Most újra kell építenünk ezt az időközben megszűnt, 
illetve meglazult kapcsolatrendszert. 

Befejezésül felolvasom Önöknek Apponyi Albert gondolatát, amelyet a 
tanítóképző alapításával kapcsolatban mondott, s azt hiszen, ma sem veszített 
aktualitásából: „A magyar nemzet parancsolólag kívánja, hogy népoktatási ügyünk 
fejlesztessék, hogy a magyar nép a népek és nemzetek nagy versenyében sikerrel 
állhasson meg, és sikerrel állja meg azt a helyet, amit megérdemel. Erre a feladatra a 
jó iskola készíti fel a nemzedékeket, amely iskolának lelke: a nemzetért, a népért 
küzdeni tudó és mindenek felett a kötelesség teljesítésére mindig kész, művelt 
tanító." 

Ezt kívánom mindnyájuknak, hogy legyenek ilyen tanítók az 
elkövetkezendő időszakban is. 
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Andrási Béla (1949-1978) Dr. Fábián Zoltán (1978-1989) 

Dr. Nagy József (1989-1994) Dr. Benedek Sándor (1994- ) 
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK (1997. 07. 31-éig) 

KINEVEZETTEK, ALKALMAZOTTAK ÉS TÁVOZÓK 

Főiskolai oktatók:¬* 

Dr. Doboss Gyula docens 1972. 08. 01. - 1987. 01. 31. 
Dr. Pápai Júlia docens 1972. 08. 01. - 1986. 04. 30. 
Miklós Gyula docens, tanszékvezető 1974. 08. 01. - 1984. 09. 15. 
Drávucz János tanársegéd 1974. 09. 01. - 1979. 07. 31. 
Kasnyáné dr. Molnár Erzsébet 

docens, tanszékvezető 1975. 08. 01. - 1996. 04. 30. 
Mrenáné dr. Szakálos Ilona 

docens, tanszékvezető 1975. 08. 01. -1984. 07. 31. 
Janó János adjunktus 1976. 07. 31. - 1993. 08. 01. 
Kozák István tanársegéd 1977. 08. 01. - 1980. 07. 31. 
Lénárt Gizella tanársegéd 1977. 08. 01. -1982. 01. 14. 
Hídvégi Ilona adjunktus 1978. 01. 01. - 1978. 07. 31. 
Hagyó Lászlóné adjunktus 1978. 08. 01. - 1996. 02. 28. 
Dr. Tóth László docens 1978. 08. 01. - 1992. 07. 31. 
Dr. Wirth Lajos docens 1979. 08. 15. 
Dr. Stanitz Károly docens, 

főigazgató-helyettes 1979. 09. 15. 
Dr. Boros Dezsőné adjunktus 1979. 09. 16. 
Balla Ferenc adjunktus 1979. 10. 22. 
Miklósné Kis Ildikó adjunktus 1981. 08. 01. 
Szőke Péter adjunktus 1981. 08. 01. -1983. 08. 15. 
Ugrin György adjunktus 1981.08.01. 
Szentesiné dr. Tóht Edit docens, 

tanszékvezető 1982. 12. 16. 
Kis Lajos docens, 

informatikai osztályvezető 1983. 01..15. 
Szabó Tamás tanársegéd 1984. 01. 01. - 1986. 06. 30. 

Az 1977. augusztus 1-jéig kinevezett főiskolai oktatók teljes névsorát, illetve az 
addig történt személyi változásokat a Kopácsy Béla főigazgató-helyettes által 
szerkesztett és 1980-ban megjelent A Jászberényi Tanítóképző Főiskola évkönyve a 
felsőfokú oktatás 20. évfordulójára című kiadvány tartalmazza! (22:18) 
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Dr. Wirth István docens 1984. 08. 15. 
Szőke Péter adjunktus 1984. 08.16. 
Szatmári József tanársegéd 1985. 08. 16. - 1987. 10. 177 
Kadosa Lászlóné adjunktus 1986. 08. 01. 
Palla Lászlóné adjunktus 1986. 08. 01. 
Palkó Tibor adjunktus 1986. 08. 16. 
Antal György adjunktus 1986.09.09. 
Szabóné Szakali Ágnes adjunktus 1987. 01. 01. 
Nyíri Mihályné adjunktus 1987.07.01. 
Bartáné Koczka Mária Mónika 

tanársegéd 1987.08.01.-1992.06.30. 
Koczkáné Szécsi Zsuzsanna 

adjunktus 1987.08.01. 
Bernhardt András adjunktus 1988. 02. 01. - 1998. 02. 28. 
Várszegi Tibor adjunktus 1989. 08.01. 
Deme Mária docens 1990. 02. 01. 
Stefán Ildikó adjunktus 1990. 08. 01. 
Dr. T. Kiss Tamás docens, 

tanszékvezető 1991.01.01. 
Nagy Ildikó tanársegéd 1991. 08. 01. - 1993. 08. 15. 
Sebestyénné Kereszthidi Ágnes 

adjunktus 1991.08.01. 
Nagyné Paksi Margit adjunktus 1992. 08. 16. 
Erdészné Molnár Marietta 

adjunktus 1993.08.01. 
Kármán Hajnalka tanársegéd 1993. 08. 01. - 1996. 02. 03. 
Virágné Juhász Nyitó Klára 

tanársegéd 1993. 08. 16. 
Dr. Benedek Sándor főiskolai tanár, 

kandidátus, főigazgató, 
tanszékvezető 1994. 0 8. 01. 

Staudinger Beáta adjunktus 1996. 03. 05. - 1998. 08. 31. 
Makai Emese tanársegéd 1996. 07. 01. 
Dr. Szabados Lajos főiskolai tanár, 

kandidátus, főigazgató
helyettes, tanszékvezető 1996. 08. 01. 

* Időközben elhunyt. 



Dr. Karácsony János főiskolai tanár, 
kandidátus, tanszékvezető 1996. 09. 01. 

Szécsi Tünde nyelvtanár 1996. 09. 01. 

Gyakorlóiskolai tanítók, tanárok és kollégiumi nevelők: 

Szabó Józsefné tanító, 
igazgatóhelyettes 1963.08.01. 

Borics Jánosné tanár, 
igazgatóhelyettes 1970. 09. 01. 

Dékány Erzsébet tanár 1970. 09. 01. - 1980. 08. 31. 
Faragó László tanár 1970. 09. 01. - 1980. 07. 31. 
Literáti Erzsébet tanár 1970. 09. Öl. - 1980. 08. 15. 
Rigó Lehelné tanár 1970. 09. 01. 
Bak Krisztina kollégiumi nevelő 1971. 08. 16. - 1993. 12. 30. 
Sárréti István tanító 1972. 08. 01. - 1979. 12. 30. 
Sárréti Istvánná tanító 1972. 08. 01. - 1980. 01. 09. 
Nyíri Mihályné tanár 1973. 08. 01. -1987. 06. 30. 
Horti Józsefné tanító 1974. 09. 01. 
Szerdahelyiné Bogdán Anna tanár 1975. 08. 01. 
Kovács Józsefné tanító 1976. 08. 01. 
Tóthné Muhari Ildikó tanár 1976. 08. 01. 
Máté Györgyné tanító 1976. 09. 01. 
Fehér Józsefné tanító 1977. 08.01. 
Pócz-Nagyné Berta Sarolta tanító 1977. 08.01. 
Szakái István tanár 1977. 08. 01. 
Kis Lajosné tanár 1977. 08.'16. 
Balogh Béláné tanár 1979. 09. 01. 
Bartosné Jánosi Gyöngyi tanár 1980. 02. 01. - 1994. 08. 15. 
Háfra Istvánné tanító 1980. 02. 01. 
Kis Lajos tanár 1980. 08. 01. -1983. 01. 14. 
Molnárné M. Erzsébet tanár 1980. 09. 23. - 1984. 08. 01. 
Mizsei Györgyné tanító 1982. 08. 01. 
Kiss Gyuláné tanár 1983. 08. 01. 
Belovai József tanár 1983. 08. 16. 
Kadosa Lászlóné tanító 1983. 08. 16. -1986. 08. 01. 
Szalóki Miklósné tanító 1983. 08. 16. 
Szentesi Mihály tanár 1983. 09. 01. 
Bangócsné Telek Éva tanár 1984. 08. 15. -1990. 12. 30. 
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Jakkei Imre tanár 1984. 08. 15. 
Gyurkó Miklósné tanító 1986. 08. 01. 
Feketéné Varga Mária tanár 1986. 08. 15. - 1990. 08. 15. 
Dr. Tóth Lászlóné tanár 1986. 11. 01. - 1992. 07. 30. 
Gulyásné Zsolnai Ágnes tanító 1987. 07. 01. 
Fáczánné Danis Dóra tanár 1987. 08. 15. 
Égető Tünde tanár 1988. 09. 01. - 1989. 08. 31. 
Molnár Tóthné H. Ágnes tanító 1988. 12. 01. - 1992. 09. 01. 
Mizseiné Bence Nóra tanító 1989. 08. 16. 
Hernádi Andrásné tanár 1990. 08. 15. 
Móczó Erika tanár 1990. 08. 15. 
Eperjesiné Palásti Piroska tanár 1990. 08. 16. 
Mészárosné Suba Judit tanító 1991.09.01. 
Majzik Zsuzsanna tanár 1992. 08. 15. 
Friedrich Ágnes tanár 1992. 09. 01. - 1994. 02.28. 
Gledura Katalin tanár 1992. 09. 01. - 1994. 08. 15. 
Gulyás Gyula tanító 1992. 09. 01. - 1993. 07. 15. 
Rékasi Krisztina tanító 1992. 09. 01. 
Szőke Ildikó tanító 1992. 09. 01. 
Dr. Boros Dezső tanár, igazgató 1993. 08. 01. 
Póczné Titton Dóra tanító 1993. 08. 15. 
Pomázi Imréné tanító 1993. 08. 15. 
Szirákiné Telek Zsuzsanna tanító 1993. 10. 01. 
Forgács Lászlóné tanár 1994. 08.01. 
Baráth Géza tanár 1994. 08. 05. 
Magyar Tamás tanár 1994. 08. 15. 
Koósné Nagy Márta tanító 1994. 09. 01. - 1997. 09. 01. 

Kucza Istvánné iskolatitkár 1987. 10.01.-1995.09.01. 

Főigazgatói hivatal: 

Piroskáné dr. Kertész Ilona 
főigazgatói hivatalvezető, 
főtitkár 

Kisjuhász Károlyné főigazgatói 
előadó 

Tasi Tünde főigazgatói 
adminisztrátor 

1984.01.01.-1987. 12.31. 
1988.01.01.-1996.02.29. 

1988.08.01. 

1995. 11. 15. 
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Gaálné Boda Eva titkárságvezető, 1996. 04. 01. - 1996. 12. 31. 
főtitkár 1997.01.01.-1997.08.31. 

Tanulmányi osztály: 

Tasnádi Márta adminisztrátor 1975. 09. 01. - 1980. 08. 01. 
Varga Sándorné adminisztrátor 1975. 09. 01. - 1980. 04. 01. 
Baráth Károlyné tanulmányi előadó 1978. 08. 15. - 1983. 08. 15. 
Bathó Istvánné tanulmányi előadó 1979. 04. 01. 
Sas Ágnes adminisztrátor 1979. 09. 01. - 1980. 08. 31. 
Fülöp Ibolya adminisztrátor 1980. 03. 01. - 1983. 07. 31. 
Tóthné Simon Gizella 

tanulmányi előadó 1983.09.01. 
Szabó Józsefné tanulmányi előadó 1986. 09. 01. - 1995. 12. 31. 
Varró Ferencné 

tanulmányi osztályvezető 1990. 10. 15. 
Terjék Lászlóné 

tanulmányi főelőadó 1994. 10. 20. 
Paksi Éva tanulmányi előadó 1995. 01. 16. - 1998. 01. 11. 
Szaszkó Béláné tanulmányi előadó 1998. 02. 01. 
Csikós Márta adminisztrátor 1998. 12. 01. 

Könyvtár: 

Balogh Béláné könyvtáros 1973. 08. 01. - 1979. 08. 31. 
Gyurkó Miklósné könyvtáros 1975. 09. 01. - 1986. 07. 31. 
Kolonicsné Szórád Judit könyvtáros 1976. 12. 15. - 1986. 08. 14. 
Dr. Notheisz Jánosné könyvtáros 1979. 09. 03. - 1985. 07. 01. 
László Jánosné könyvtáros 1982. 11. 16. 
Nemesné Bacsa Aranka könyvtáros 1982. 12. 16. -1993. 10. 17. 
Papp Zsuzsanna könyvtáros 1986. 09. 01. - 1987. 04. 15. 
Gulyásné Zsolnai Ágnes könyvtáros 1986. 09. 16. - 1987. 06. 30. 
Sikora Gáborné könyvtáros 1987. 07. 01. - 1988. 10. 16. 
Varga Tünde könyvtáros 1987. 08. 01. - 1997. 04. 30. 
Keresztesi Judit könyvtáros 1988. 10. 17. - 1989. 04. 30. 
Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna 

könyvtárigazgató 1989.05.01. 
Bakkiné Csirke Katalin könyvtáros 1989. 07. ~17. 
Bazsóné Benke Éva könyvtáros 1992. 02. 11. 
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Keresztesi Judit könyvtáros 1992. 02. 03. - 1992. 06. 30. 
Simon Andrásné könyvtáros 1992. 10. 01. - 1993. 01. 31. 
Tóthné Lenhardt Ágnes könyvtáros 1993. 03. 01. - 1995. 04. 30. 
Réti Szilvia könyvtáros 1994. 07. 01. - 1995. 07. 31. 

Gazdasági hivatal: 

Tarjáni Sándorné előadó 1968. 08. 01. 
Sinka Tiborné pénztáros 1971. 01. 25. - 1992. 01. 31. 
Tránszky József előadó 1974. 03. 04. - 1982. 01. 04. 
Palotai Elekné előadó 1975. 10. 01. - 1989. 09. 30. 
Tóth Zoltánná előadó 1980. 08. 01. 
Varga Sándorné előadó 1980. 08. 01. - 1984. 04. 01. 
Bognár Tiborné bér- és munkaügyi 

csoportvezető 1977. 01. 10. - 1988. 07. 10. 
Rusvai György gazdasági előadó 1981. 11. 03. - 1991. 03. 31. 
Szűcs Andrásné könyvelő 1982. 01. 01. - 1989. 10. 10. 
Kaszab László műszaki előadó 1982. 03. 01. - 1996. 07. 26. 
Rusvai Jolán tb. ügyintéző 1985. 04. 20. - 1995. 03. 31. 
Dezső Jánosné gondnok 1986.05. 01. 
Szabó Istvánná könyvelő 1987. 11. 01. - 1992. 03. 31. 
Hájos Sándorné 

pénzügyi csoportvezető 1988. 05. 02. - 1994. 05. 23. 
Ihász Lajos műszaki osztályvezető 1988. 02. 21. 
Bárányi Anikó gépíró 1988. 07. 08. - 1994. 12. 08. 
Tugyi Józsefné könyvelő 1988. 11. 16. - 1989. 09. 07. 
Csörgő Lászlóné pénzügyi előadó 1989. 08. 21. - 1998. 05. 31. 
Tresó Jánosné bér- és munkaügyi 

csoportvezető 1989. 10. 16. 
Gulyásné Túróczi Margit 

gazdasági igazgató 1992. 04. 01. 
Csákó Ildikó 

számviteli csoportvezető 1992. 06. 01. 
Nagyné Juhász Mária pénztáros 1994. 05. 01. - 1997. 11.31. 
Kaszab Erika könyvelő 1994. 12. 01. 
Homoki Sándorné 

pénzügyi csoportvezető 1995. 01. 03. 



Magyar Albertné tb. ügyintéző 1995. 02. 21. 
Horti Rozália adminisztrátor 1996. 11. 01 . - 1997. 12. 31. 
Pólya Ferenc gondnok 1996. 11.18. - 1997. 11. 17. 
Sztrahea László gondnok 1997. 12.01. 

Csoportba nem tartozók: 

Kaszab Istvánné sokszorosító 1977. 02. 01. 
Tábi Vendelné adminisztrátor 1977. 09. 06. 
Gál Józsefné adminisztrátor 1987. 06. 15. 

NYUGÁLLOMÁNYBA VONULTAK (ELHUNYTAK) 

Főiskolai oktatók: 

Schuk Lajos docens, tanszékvezető 19,82 
Lencse Gyula docens, tanszékvezető 1983 
Kopácsy Béla főiskolai tanár, 

főigazgató-helyettes 1984 
Karkus Istvánná docens, 

kollégiumi igazgató 1986 
Krasznay Ferenc docens 1986 
Daróczi Miklós docens 1990 
Dr. Gledura Lajos főiskolai tanár, 

főigazgató-helyettes 1991 
Dr. Horgosi Ödön főiskolai tanár 1993 
Andrási Györgyné adjunktus, 

kollégiumi igazgató 1995 
Halmai György docens 1995 
Dr. Nagy József főiskolai tanár 1995 
Dr. Fábián Zoltán főiskolai tanár, 

kandidátus 1996 
Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár 1996 
Dr. Szalóky Terézia docens 1996 
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Gyakorlóiskolai tanítók, tanárok és kollégiumi nevelők: 

Kispál Sándor igazgatóhelyettes 1980 
Keszthelyi Gyula kollégiumi igazgató 1982 
Fábián Lajos tanító 1983 
Szénási Béláné igazgató 1983 
B aráth Győrgyné tanító 1984 
Csirke Béla tanár 1985 
Keszthelyi Gyuláné tanító 1986 
Csirke Béláné tanár 1988 
Bandi Árpád kollégiumi igazgatóhelyettes 1989 
Csák Ferencné kollégiumi nevelő 1989 
Dr. Gledura Lajosné tanító 1989 
Baráth Gézáné igazgatóhelyettes 1990 
Rozman Ferencné tanító 1990 
Dr. Farkas Ferencné tanár 1992 
Bárányi Tibor tanár 1993 
Kovács Istvánná tanító 1993 
Szécsi Róbertné tanár 1993 
Csák Ferenc tanár 1995 
Szécsi Zoltánné tanár 1995 
Válik Lászlóné tanító 1995 
Szebenyi Józsefné tanító 1996 
Zsótér Dezsőné tanár 1996 

Főigazgatói hivatal titkársága: 

Polgár Jánosné főigazgatói titkárnő 1990 

Tanulmányi osztály: 

Lencse Mátyásné előadó 1979 
Tímár Mihályné tanulmányi osztályvezető 1983 
Demény Lajosné előadó 1990 
Gömöri Árpádné tanulmányi osztályvezető 1993 
Kispál Béláné adminisztrátor 1995 
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Könyvtár: 

Nagy Józsefné könyvtárigazgató 1991 

Gazdasági hivatal: 

Andrási Béláné bér- és munkaügyi főelőadó 1978 
Tóth Gyuláné pénzügyi előadó 1981 
Bogdán Józsefné könyvelő 1982 
Szécsi Zoltán gazdasági igazgató 1988 
Aprily Sándorné élelmezés vezető 1989 
Dr. Maczkó Barnáné gazdasági igazgató 1992 

Csoportba nem tartozók: 

Bába Istvánné adminisztrátor 1980 
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Az 1970-ben átadott gyakorlóiskola 
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Az új főiskolai kollégium 
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A főiskolai arborétum (részlet) 

Ünnepi műsor az énekkar közreműködésével 
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