
Tanárképzés: konzervatív optimizmus  
vagy elkapkodott revízió?

Beszélgetés hunyady györgy szociálpszichológussal,  
az elte pedagógiai és pszichológiai karának alapító dékánjával 

 a tanárképzés rendszerének átalakításáról

„Ez egy igazi, nagy intézményi és intellektuális harctér, amit egy szociálpszichológus talán jobban átlát és kezelni tud, hi-
szen ezen jól megtapasztalható, milyen módon elegyedik a tudatos, mi több, céltudatosan reagáló résztvevők dinami-
kájában a racionális belátás, szocializáltság és személyi-intézményi érdek. A megnyugtató és közösen vállalható meg-
oldások akkor formálódhatnak majd mindannyiunk örömére, ha a tapasztalatokból merít erőt mind az értékőrzés, mind 
az építés motívuma.”

Felsőoktatási Műhely: Véleménye szerint a 
pedagógusképzés ma vitakérdése vagy éppen jó 
modellje a felsőoktatási átalakulásoknak?
Hunyady GyörGy: Arról sokat lehet vitat-
kozni (tesszük is), mi a jó modell az átalakuló 
hazai és európai felsőoktatásban. Az bizonyos, 
hogy az utóbbi években a tanárképzés élte át a 
legradikálisabb változást a hazai egyetemi-fő-
iskolai rendszerben. Nem árt ugyanakkor em-
lékeznünk, hogy ennek a képzésnek a belső fe-
szültségei már jóval a Bologna-folyamat előtt 
megmutatkoztak. Ezek között a ma gyakran 
emlegetett munkaerő-piaci megközelítés néző-
pontjából különösen feltűnő, hogy a hetvenes 
évek végétől kezdődően egyre inkább szétvált 
a pedagógusképzésen belül a formális oktatá-
si cél és a hallgatók valós orientációja. Ugyan-
is a tanárképző főiskolák, illetve egyetemi sza-
kok-karok végzettjei mind többen egyfajta ál-
talános értelmiségképzésként hasznosították 
oktatásukat, vagyis a szűkebb értelemben vett 
pedagógusi pálya helyett olyan állásokban he-
lyezkedtek el, amelyekhez nem kapcsolódott 
pontosan definiált felsőfokú diploma. Ez is mu-

tatja, hogy a felsőfokú képzés ezredfordulóra 
immár teljes körben világossá vált feszültségei 
korábban is erőteljesen jelentkeztek. Az a kül-
ső impulzus, amit Bologna-folyamatnak ne-
vezünk, ezekre a feszültségekre kínált általá-
nos nemzetközi sémák alapján választ. Ugyan-
akkor kezdettől fogva gyanítható volt, hogy a 
mintakövetés szokás szerint mechanikus lesz, 
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tehát általánosan is az „eredeti amerikai mo-
dellnél” merevebb sémát erőltetnek az európai, 
és ezen belül a  hazai rendszerre – a pedagó-
gusképzés sajátosságait ebben kellett megpró-
bálnunk érvényesíteni. 

F. M.: Hannah Arendt írta egyszer: az amerikai 
közoktatás válsága abból eredt, hogy az érték-
konzervatív európai oktatásügy kritikájaként 
született pedagógiai divatok szülőhelyükön pe-
riférikusak maradtak, míg az USA-ban aka-
dálytalanul érvényesültek elveik. Nálunk is iz-
galmasabbnak tűnik a különféle pedagógia-el-
méleti iskolák lobbiharcainál az, hogy milyen 
külső változások ösztönözték az új stratégiák 
formálását?
H. Gy.: A mai viták viszonyítási pontja a hat-
vanas évek felsőoktatása, amikor a tanárkép-
zés manapság „hagyományként” emlegetett 
szerkezete és tartalma kialakult – ennek per-
sze csak egyes elemeiben volt köze a magyar és 
európai tanárképzési történeti tradíciókhoz. 
A rendkívül szigorúan kötött képzési rend, 
a pontosan megtervezett létszám-elosztás a 
szakirányok között a szovjet modellt mintáz-
ta, annak társadalomszerveződési ideológiáját 
valósította meg.

Ennek a rigid rendnek az oldása-bomlá-
sa évtizedeken át nem egy koncepciózus ok-
tatási stratégia alapján történt, hanem a külső 
és belső közeg mozgásának tett kisebb enged-
mények, strukturális kompromisszumok lazí-
tották fel apránként a kereteket, s ez a spontán 
átalakulás formálta a nyolcvanas évek végére a 
tanárképzést is. Az ELTE-n a rendszerváltozás 
előestéjén indított képzési reform munkálatai 
során szembesültünk a közoktatás átalakuló 
igényeivel és a tanárképzés valóságos egyetemi 
státuszával is.

A politikai átalakulások nyomán az iskola-
rendszer maga is megváltozott, de ennél is fon-
tosabb, hogy megváltozott a közoktatás funk-
ciója: másként és másért tanulnak, és mások 
azok is, akik tanulnak. A középiskola most már 

általánosan kötelező, tizennyolc éves korig ál-
talános tankötelezettség van, aminek követ-
keztében teljesen kiszélesedett a diákok köre, 
ami sokféle igényszínvonalat és teljesítőképes-
séget elegyített a közoktatásban. Ez a társadal-
mi mobilitás és esélyegyenlőség szempontjából 
nyilván igen örvendetes, azonban ezzel párhu-
zamosan lezajlott egy nagymértékű érték-át-
rendeződés is. Ennek a fiatal populációnak az 
iskola nem ugyanazt jelenti, mint egy koráb-
binak, akik számára a társadalmi felemelke-
dés egyedüli útja az iskolán keresztül vezetett. 
Ez most nem mondható el. Ha közben például 
az iskola mellett vagy helyett színesfém értéke-
sítéssel, programozással vagy marketing-me-
nedzsmenttel foglalkozik valaki, az jelentősebb 
tőkét tud direkt módon megszerezni, mint-
sem hogy végigjárja az összes lehetséges isko-
lát, doktori fokozatot szerez és így elérheti egy 
egyetemi tanársegéd státuszát. Hangsúlyozom: 
ezen egzisztenciális utak nem feltétlenül kisebb 
értékűek a szorgos iskolai tanulásnál, de min-
denképpen alternatívái annak.

De magán az iskolán belül is megváltozott a 
tudás pozíciója, leginkább azért, mert a gyere-
kek számára egyáltalán nem a kizárólagos, de 
még csak nem is mindenképpen az elsődleges 
információforrás az oktatás. Más közegbe ke-
rültek az informatikai világ és a televízió ré-
vén. A pedagógus, mint a tudás hivatásos leté-
teményese, gyakran örülhet, ha lépést tud tar-
tani a tanulókkal az internetről érkező hírfo-
lyamok, információáradat közepette. Az ügyes 
és tudáséhes gyerek vidáman meg tudja előzni 
részterületeken. 

Ennek alapján nyilvánvalóan másféle szak-
mai tudást igényel a hatékony pedagógusi 
munka – azonban eközben az iskola és a pe-
dagógus tekintélye nem csupán az oktatási fo-
lyamat keretében módosult, de az elemi társa-
dalmi érintkezés normáiban is. Miközben üd-
vözlendő, hogy az elvakult tekintélyelvűséget 
a tanulásban-tanításban felváltotta az együtt-
működés és kreativitás ideája, az mégiscsak 
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aggasztó, hogy ezzel egyidőben néhol talán 
már az is eredményes tanítási napnak tekint-
hető, ha – kissé kiélezve a fegyelmezési prob-
lémákat, mondjuk – a tanárt nem csomagolják 
be, és nem rakják a szemetesládába. Felboly-
dult az iskola belső rendje, másféle tapintatot, 
vezetést, támogatást igényelnek a gyerekek. Fo-
kozott pedagógiai-pszichológiai-társadalmi ér-
zékenységgel kell az iskolának és az egyes pe-
dagógusnak is működnie. 

F. M.: A felsőoktatás, különösen a tudomány-
egyetemi közeg, hogyan reagált ezekre a válto-
zásokra? 
H. Gy.: A felsőoktatás nem igazán mutatkozott 
érzékenynek ezekre az igényekre, és ha vitáink 
vannak, az nem utolsósorban ennek az érzé-
ketlenségnek a következménye. Más annak az 
akadémikusnak az értékrendje, aki a múlt leg-
szebb és legnemesebb gimnáziumi hagyomá-
nyait akarja továbbéltetni, érhető módon, hi-
szen elkötelezett a tudós tanárok becsülendő 
eszméje iránt. Emiatt az egyetemi tananyag-
hoz jól közelítő ismeretanyagnak a strukturált 
átadását szeretné biztosítani ma is a gimnázi-
umban. Mások a közoktatás napi gyakorlatá-
ra figyelve segítő, megértő, rugalmas attitűdöt 
kívánnak a pedagógus sajátjává tenni, azzal a 
szerényebb céllal, hogy egyáltalán elérje a tu-
dásanyaggal a gyerekeket. Természetesen van 
szakterületek közötti „mentalitásbeli” különb-
ség is, amit a tudásanyagok különböző jellege 
motiválhat: nyilván a kötött ismeretanyagra és 
annak módszeres elsajátíttatására való igény 
szigorúbban jelentkezik a matematika- és fi-
zikatanári pályára felkészítés során, mint a tör-
ténelem és angol irodalom esetében. 

A rendszerszintű reagálás, tehát a tanárkép-
zés strukturális reformja szempontjából a „bo-
lognai rendszerű” oktatás lehetőséget kínált 
annak az egységes szemléletnek az érvényesí-
tésére, amit korábban az ELTE reformjai ban 
igyekeztünk érvényesíteni. Ennek az volt a lé-
nyege, hogy minden hallgató ugyanúgy sze-

rezhessen magas szintű szakmai tudást, majd 
pedig menet közben döntse el, hogy ezt ta-
nárként, kutatóként vagy szakértőként kíván-
ja hasznosítani, tehát az ezekhez szükséges is-
meretek elsajátítása a képzés egy későbbi pont-
ján lépjen be. Ez biztosíthatná, hogy a pedagó-
guspályára készülő hallgatók szakmai színvo-
nala ne legyen alacsonyabb, és így azt is, hogy 
maga a tanárképzés ne legyen alulértékelt a fel-
sőoktatási hierarchiában. Hiszen azt őszintén 
meg kell mondanunk, hogy a hetvenes évek óta 
nem csupán a felsőoktatási intézmények kö-
zött, hanem egy-egy intézményen belül is egy-
re inkább csökkent a tanárképzés presztízse, 
az ilyen irányban orientálódó hallgatók szak-
mai ambíciója. A mi felfogásunk az volt és ma-
radt, hogy a tanárképzésben nemhogy kisebb 
tudásanyag járna, hanem többletet kap a hall-
gató. Ezt képezi le, amikor a tanári képesítést a 
mesterképzés szintjén kínáljuk fel.

F. M.: De az ELTE-modellben emlékezetem sze-
rint nyolc félév állt rendelkezésre a szakmai kép-
zéshez, míg a Bologna-alapképzés hat szemesz-
teres. 
H. Gy.: Igen, de ez nem speciálisan a tanárkép-
zés problémája, hanem egyáltalán, az egész Bo-
logna-rendszer egyik legvitatottabb pontja. 
Nyilvánvaló, mi, akik megéltük a 90–92-es böl-
csészreformot, arra hajlanánk, hogy ez az alap-
képzés négy év legyen. Akkor már minden te-
rületen lehetne értelmes, hasznos alapdiplomát 
adni – legyünk őszinték, az érdemi képzés ko-
rábban sem volt hosszabb. A három év sem len-
ne teljesen abnormális, de hát rosszul alakult a 
történet. Ma már mindannyian tudjuk, hogy 
miért – én abban a helyzetben voltam, hogy 
éppen a bölcsészreform tapasztalatai alapján a 
bolognai erőfeszítések elején nyilvánosan meg-
fogalmazhattam az e téren elkötelezett minisz-
ternek, Magyar Bálintnak: úgy nem lehet rend-
szert építeni, hogy csak a képzési folyamat ele-
jére fókuszálunk, vagyis csak a BA/BSc szintet 
nézzük, miközben a mesterképzésről még fo-
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galmunk sincs. Ő azonban egyfelől a bolognai 
rendszer bevezetésének időbeli csúszását, el-
maradását akarta mielőbb kompenzálni, más-
felől újabb miniszteri kinevezésének birtoká-
ban bizonyítani akarta, hogy az ország a nem-
zetközi sémák meghonosításában élre is törhet. 
A jelentős politikai erő birtokában félresöpör-
te azt a fékező, ám értelmes igényt, hogy egy 
ilyen rendszer-átálláskor a mesterképzés szint-
jének definiálásából kellett volna levezetni, ho-
gyan alakuljon az alapképzés. A perspektíva 
hiánya ráadásul felerősített egy egzisztenciá-
lis szorongást, hiszen az oktatók igyekeztek be-
biztosítani foglalkoztatásukat azzal, hogy mi-
nél több oktatási lehetőséget gyömöszöltek be 
az alapképzésbe. A négy-öt évet belenyomták 
a háromba, így, valljuk be őszintén, legalábbis 
a bölcsész területen, nem lesz könnyű értelme-
sen és előrevivően  mit mondani a mesterkép-
zésben. Így jönnek aztán a már félig-meddig 
komikus dolgok, mondjuk a „barokk mester-
szak” kezdeményezése, rögtön hét szakirány-
nyal, aminek legfeljebb a PhD képzés ciklusá-
ban lenne értelme, specialisták számára, ritka 
indítással. És a  legrosszabb, hogy az alapkép-
zés irracionálisan túlterheli a diákokat, amiből 
persze nem az fakad, hogy mind halálra dol-
gozzák magukat, hanem az irreális mércékkel 
visszahozza a reformok előtti rossz beidegző-
déseket, hogy az egyes intézményekben szinte 
versenyt fut az oktató és hallgató, hogy ki tel-
jesít kevesebbet. 

Ehhez az összképhez képest egyébként a 
tanárképzés lényegesen jobb helyzetben volt, 
mert az előkészítés éveiben másról sem tud-
tunk beszélni, mint hogy a mesterképzés ho-
gyan fog kinézni. Persze, a feladat is óriási volt, 
hiszen a hagyományos, évtizedeken át rög-
zült rendszer gyökeres átalakítása, a főiskolai 
és egyetemi tanárképzés egységesítése megkö-
vetelte, hogy valóban rendszerszerűen gondol-
junk át mindent. Végiggondolni az alapképzés-
re ráépülő mesterképzést, és az igényes mester-
képzés keretében nyújtani tanári ismereteket, 

ez a logika vitte tovább az egykori  bölcsészre-
form előnyeit, összefüggő és követhető formá-
ban.

F. M.: A közoktatás konkrét igényeit mennyire le-
hetett mindezzel megválaszolni?
H. Gy.: Az már önmagában nagy kérdés, hogy 
ki képviseli az ilyen nagy társadalmi diskur-
zusban a közoktatást. A decentralizált rend-
szerben a közoktatásért felelős igazgatási szer-
vek, önkormányzatok, a szakszervezetek, a 
szakmai szervezetek, az iskolák tömege, mind-
annyian a közoktatás hangjaként szólalnak 
meg. S így, ha megszólalnak, az egy meglehető-
sen vegyes hangú kórus.

A kórusnak ebből a kakofóniájából kitűnt, 
hogy még az egyik legtöbbet hangoztatott elvá-
rás velünk szemben, miszerint a közoktatásnak 
kizárólag kétszakos tanár kellene, az sem töret-
lenül  egységes és általános igény. Például ide-
gen nyelvből nem kell, matematikából nem fel-
tétlenül kell, bizonyos területeken meg kell, és 
ez a közoktatásban előírt óraszámokkal nagy-
mértékben összefügg. Az ekörül zajló, sokágú 
vitában, ami a korábbi fejlesztési elgondolá-
sokról folyt, formálódott az a megoldás, amit 
a TTK-s kollégák végképp nem tudtak beillesz-
teni gondolkodásukba, miszerint az alapkép-
zés egyszakos, a mesterképzési kimenet pedig 
kétszakos (pontosabban szólva kettős szakkép-
zettséget ad). A nevezetes CSEFT-anyag kon-
cepciója erre szerintem végképp elfogadhatat-
lan választ kínált: a bemenet legyen pedagógi-
ai alapszak, és a tanárjelölt legfeljebb a tanári 
mesterképzésben szerezzen diszciplináris is-
mereteket. Ez ellen lépett fel az ELTE nagyon 
harcosan, keményen, és főképpen sikerrel. Azt 
mondtuk, hogy ezt nem lehet. Két útvonal ma-
radjon! Először is, a tanító, óvópedagógus szá-
mára meg kell őrizni az akkorra kivívott négy-
éves alapképzést, hiszen az egyik fő motívu-
munk az volt, hogy ne rombolják le a bolognai 
rendszerben a négyéves tanítóképzést. Büsz-
ke vagyok rá, hogy ez sikerült, mert valóban 
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nemzeti ügynek tartom, hogy a tanítóink kép-
zése olyan szakmai feltételek között történjen, 
amely nemzetközi színvonalon biztosítja az el-
méleti és gyakorlati képzés egyensúlyát, tar-
talmát. Ezért nem engedtük a bolognai rend-
szer keretében a felkészítést – képletesen szólva 
– nyaknál levágni, ami teljes téboly lett volna.

A másik út a tanárképzésé, ott viszont disz-
ciplináris alapvetés után érdemben a mester-
szinten kezdődik a pedagógiai képzés. Itt is si-
került egyébként a kormányzati jóakarat és fe-
lelősségvállalás próbájaként pluszt szerezni, 
mert példátlan módon nem kétéves, hanem két 
és fél éves a tanári mesterszak. Egy gyakorlati 
félévet sikerült nyernünk, ami óriási nyereség, 
abba az irányba húz, hogy ez a felkészítés gya-
korlatorientált legyen. Ennek köszönhetően a 
tanárjelölt terepviszonyok között, „élőben”  ta-
lálkozik a valódi iskolással.

F. M.: A tanárképzés ma legtöbbet emlegetett 
gondja lett a természettudományos továbbtanu-
lás és különösen a tanárképzés iránti igencsak 
alacsony érdeklődés. Élénk viták zajlanak a tar-
talmi reformokról, az integrált oktatásról, emelt 
fizetésekről stb. Hogyan látja ezt a pedagógus-
képzés szempontjából?
H. Gy.: Itt halmozódnak a problémák. A ter-
mészettudományos karok úgy oldották meg 
a tanárképzés – már említett – alapdilemmá-
ját (egyszakos bemenet és kétszakos kimenet), 
hogy a diszciplináris alapszakokon a tanárkép-
zésre pályázók számára (és csak az ő számukra) 
csökkentett tananyagot írnak elő és kínálnak, 
ezáltal korán kikényszerítik a tanulmányi utak 
szétválását, azt várva, hogy a többség a keve-
sebb szakismeretet és a gyengébb alapdiplomát 
vállalja – önként.  Az a formula, miszerint az 
alapképzésben csökkentett mennyiségben kell 
felvennem a tárgyakat, ha később tanári mes-
terképzésre akarok menni, kifejezetten a mi-
nőségi kiválasztódás ellenében hat. Láthatjuk 
is az eredményt: szomorúan konstatálhatjuk 
most az első évben, hogy alig akad természet-

tudományos tanárképzésre törekvő diák – de 
hát miért őrült volna meg a szerencsétlen jelölt, 
hogy lemondjon a „normális” alapdiplomáról, 
annak az esélyéért, hogy esetleg felveszik taná-
ri mesterszakra? Vagyis – bár én nem vagyok a 
bolognai reform nagy barátja – a természettu-
dományos tanárképzés újabb gondjait nem le-
het pusztán a bolognai szerkezetre fogni, ez ki-
fejezetten a TTK-s megoldás következménye. 
Én e helyett megadnám az egységes alapképzés 
lehetőségét mindenki számára. 

Mindezen túl a beiskolázási adatok arról 
is árulkodnak, hogy a régi természettudomá-
nyos tanárképzés kontraproduktív volt. Egy-
részt nem érdeklődnek a középiskolások a ter-
mészettudomány iránt, ezért nem mennek kel-
lő számban természettudományi, műszaki te-
rületre. Ez óhatatlanul minősíti az ott dolgo-
zó tanárokat, bármilyen ridegen is hangzik 
ezt hatékonyságukról kimondani. Természe-
tesen az egyéni pedagógiai érzékenységen túl-
menően az a szaktárgyi pedagógiai kultúra ál-
talános kérdése is. Az egyetemi kémiatanköny-
vek csökevényesített változatát tanítani, mond-
juk hetedikes gyereknek vegyületről vegyület-
re haladva, nem tűnik vonzó ajánlatnak – s ez 
méginkább így lesz a jövőben, amikor teljes-
séggel más kultúrában szocializálódott fiata-
lok számára kell majd a természettudományos 
ismereteket és szemléletet vonzóvá tenni. Pél-
dául, vélhetően a mélyszegénységből az iskolá-
ba induló roma gyerekeknek bizonyára hatá-
sosabb lenne a saját kultúrájuk olyan értékei-
hez, mint a népi gyógyászat, a természetisme-
ret, a zene, kötni a tananyagot, mint a maga-
sabb absztrakció könyves szocializáltságra épí-
tő képleteihez.

Sokan mondják, hogy több pénzt kellene 
adni a pedagógusoknak, mégpedig megkülön-
böztetetten a pályakezdőknek. Természetesen, 
adjanak több pénzt! A közelmúltban, az előző 
miniszterelnök égisze alatt megalkotott úgy-
nevezett Zöld Könyv szakértői köre is erre tet-
te a hangsúlyt. Azonban arra is érdemes figyel-
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ni, hogy milyen következményekkel járt, ami-
kor Gyurcsány Ferenc ennek nyomán kezde-
ményezte, hogy a pályakezdő tanárnak adja-
nak néhány tízezer forinttal több fizetést, mint 
a bent lévőnek. Először is, akik ezt a pénzt kap-
ták, azokat még a régi rendszerben képezték, 
tehát garantáltan nem képviseltek új igényní-
vót és módszertani kultúrát, inkább egy kifu-
tó rendszer szenvedő résztvevői maradtak. Az 
iskolában sem fogadhatta őket szeretet, mert a 
negyven éve ott dolgozó pedagógusoknál kap-
tak többet indításként, mindenféle minőségi 
kritérium nélkül. Érdemes lenne megnézni – ez 
oktatásszociológiai kérdés –, mi történt ezek-
kel  a konfliktusokkal, amelyeket a közoktatás-
ba való belépésük generált. 

F. M.: Az oktatáspolitikai vitákban szemérmesen 
hallgatni szokás egy kellemetlen tényről: a taná-
ri pálya presztízsének csökkenésével egyre ala-
csonyabb teljesítménnyel kerültek be az elmúlt 
három évtizedben hallgatók a pedagógusképzés-
be, majd tanárként visszakerülve a közoktatás-
ba, ők orientálják és látják el tudástőkével a ta-
nárképző felsőoktatásba érkezőket. Akadémi-
ai székfoglaló előadásának a kontraszelekció 
történeti-társadalmi dimenziója volt a témája. 
Ezen perspektívából hogyan látja a létszámnö-
velések adminisztratív megoldásait?
H. Gy.: A tanárképzés volumene összességében 
nyilvánvalóan radikálisan csökkenni fog, ebbe 
az irányba hat a főiskolai-egyetemi dichotómia 
felszámolása, a mesterképzés szintje, amelyre 
feljutni csak külső-belső szűrés után lehet, sőt 
ez irányba hat majd a gyakorlati képzés féléve 
is, ami élő közoktatási közegben teszi próbá-
ra a pedagógusi alkalmasságot és elkötelezett-
séget. A mesterséges létszámbővítés gondola-
ta a valóban halmozottan problematikus ter-
mészettudományi tanárképzéssel kapcsolat-
ban épp ezen a háttéren merül fel és lesz ki-
rívó. Esetenként úgy akarják ezen a területen 
az utánpótlást növelni, hogy a felvételi pont-
határt akár irreálisan alacsonyan határozzák 

meg. Ennek egyenes következménye, hogy 
elégséges érettségivel ugyan sok helyre nem le-
het felvételt nyerni, de – ilyen volt 2008 –  fi-
zika alapképzési szakra igen. És amikor jön 
az első óra, ott a képlet a táblán, a modern in-
formatika eszközével ki is vetítik, nézi-nézi ez 
a más sorsot érdemlő diák, és ha tragikus al-
kat, helyben összeomlik, ha prózai mentalitá-
sú, akkor kikopik idővel, a legsivárabb lelküle-
tű esetleg felveszi a diákhitelt öt évre előre, és 
távozik a helyszínről.

Most jelentős arányban átcsoportosították 
még a doktori képzési helyeket is a humán fel-
sőoktatástól és adják oda a természettudomá-
nyos képzés számára, ott meg kérdés, hogy 
mennyi kell, van-e kellő számban és szinten, 
aki PhD-re menjen. Az állam egyfajta európai 
alapelvnek tett és tesz eleget, hogy több lehe-
tőséget kap a természettudomány, de ez nincs 
arányban az érdeklődéssel és a teljesítménnyel. 
Ez a fajta preferencia lehet kártékony, és megle-
het, hogy visszaüt előbb-utóbb.

A köztes megoldásoknak – például, hogy 
vegyük ki a tanárképzés rendszeréből a termé-
szettudományos szakokat – nem sok értelme 
van, gyakorlatilag szétveri a kiküzdött és épp 
csak formálódó egész szisztémát. A tanárkép-
zés egy rendszer, kombinálható elemekkel, sze-
rintem ez az értéke. Ha ebből kiveszem a ter-
mészettudományt, akkor súlyosan csonkítot-
tam. Ha a tanárképzést eljuttatom oda, hogy 
visszahozom tizennyolc vagy tizenkilenc éves 
korra a szakosodást, tulajdonképpen a bolo-
gnai struktúra remélhető pozitívumai is rend-
re mind elvesznek. Ha a tanári és a diszcipli-
náris képzés már felvételkor elválik egymás-
tól, akkor lényegében nincs a tudományegyete-
meken bolognai rendszer. A tét nagyobb, mint-
hogy ezt feltételezik. Én nem mondom, nem is 
mondtam, hogy a bolognai rendszer ideális, 
de akkor vállalni kell, hogy a magunk részéről 
hátat fordítunk neki. Ilyen léptékű átalakítása 
ugyanis megszünteti, de akkor legyünk őszin-
ték és mondjuk ki, hogy ezt akarjuk.
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Teljesen egyetértek Pálinkás József MTA 
elnök azon megközelítésével, hogy végig kell 
vinni a mesterképzést, le kell szűrni a tapaszta-
latokat, és akkor kell gondolkodni az esetleges 
revízión. Ennek van értelme. A jelenlegi hallga-
tók, a most jelentkezők arra számítanak, hogy 
a tanárképzés választása az első három év után 
következik.  Ez egy kiépített rendszer, az összes 
tantervvel erre készültek az oktatók is. Ha már 
elindultunk ezen az úton, nagyobb értékvesz-
tés, ha most elkezdünk tántorogni.

És nem kellene félnünk az innovatív megol-
dásoktól sem! A tanárképzés reformjában sze-
rintem helyes elv, hogy az elemek kombinálha-
tók, például az angol-matematika, vagy az in-
formatika-német, az egy remek diploma. Mi-
ért kell nemzeti unikumnak tekintenünk a pe-
dagógust? A reform lehetővé teszi a nyitást, pl. 
hogy kettős szakképzettségnek fogadjuk el a 
matematika, és a matematika angolul végzett-
séget. Miért ne nyitnánk meg a hallgatók előtt 
az európai piacot? Rögtön több embernek len-
ne kedve tanárnak jönni, a minőség is emel-
kedne, hiszen nemzetközi térbe kerülhetne a 
korábban zárt pedagóguspálya! 

F. M.: Szociálpszichológus akadémikus, kommu-
nikáció-elméleti kutatócsoportot vezet, politi-
kai pszichológiával foglalkozik – mégis, egyete-
mi, egyetempolitikai működésének elmúlt más-
fél évtizedét nagy részben a pedagógusképzés re-
formjával töltötte. Megérte?
H. Gy.: Valóban, nagy felelősségem van ennek a 
rendszernek a kialakulásában, amely kezdettől 
fogva élénk érdekütközésekkel járt, és viták-
ban született kompromisszumok tömege lett. 
Minden kompromisszumos rendszer egyrészt 
ellentmondásokat őriz, másrészről senki nem 
érzi sajátjának. Végtelen mennyiségű tárgya-
láson, fórumon, bizottsági munkaértekezleten 
vettem részt, és elégedett vagyok, hogy sike-
rült végül is egy előremutató formációt kialakí-
tani, jóllehet az eredményekkel én magam sem 
azonosulok minden ízében. Egymásnak feszül-

tek a főiskolák és egyetemek, a humán és ter-
mészettudományos területek, a közoktatás né-
zőpontjai, egymástól és például az akadémi-
kusokétól eltérő igényekkel. Ez egy igazi, nagy 
intézményi és intellektuális harctér, amit egy 
szociálpszichológus talán jobban átlát és kezel-
ni tud, hiszen ezen jól megtapasztalható, mi-
lyen módon elegyedik a tudatos, mi több, cél-
tudatosan reagáló résztvevők dinamikájában 
a racionális belátás, szocializáltság és szemé-
lyi-intézményi érdek. A megnyugtató és közö-
sen vállalható megoldások akkor formálódhat-
nak majd mindannyiunk örömére, ha a tapasz-
talatokból merít erőt mind az értékőrzés, mind 
az építés motívuma.

F. M.: Az érdekeltek (intézményvezetők, oktatók, 
szakértők, hallgatók, középiskolák) a következő 
időszakban láthatják a tanárképzés igazi próbá-
jának eredményeit a most induló mesterképzé-
sek során. Hogyan látja, az eddigi közös munka 
elegendő alapot kínál a mindinkább értékvezé-
relt közös megoldáskereséshez?
H. Gy.: A további lépésekhez jó közös alap-
nak tartom a fentebb idézett akadémiai elnö-
ki megközelítést: figyeljük a mesterképzés va-
lóságos folyamatait (itt nem az idei év számai 
lesznek a perdöntőek, be kell várnunk a követ-
kező évfolyamokat), értékeljük a módszertani 
és diszciplináris hatékonyságot, s ami a legfon-
tosabb: a hosszú távra gondolkodni képes dön-
téshozói erőcentrumokkal rögzítsük ennek a 
sajátos munkaerőpiacnak, a közoktatásnak az 
igényeit. Mivel mi, a pedagógiai-pszichológi-
ai stúdiumok oktatói a két legérzékenyebb te-
rületen érdekeltekkel, a természettudós kol-
légákkal és meghatározó főiskolai vezetőkkel 
egyre inkább közös nyelven beszélünk, most 
esélyét látom annak, hogy egyfelől tárgyalóké-
pesek leszünk egy új oktatáspolitikával, más-
felől el tudjuk hárítani a kapkodás, a felelőt-
len reformálgatás és a valódi bázis nélküli di-
vatirányzatok érvényesítésének veszélyét. De 
ami mindennél sokkal lényegesebb: a mindezt 
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megélő hallgatókkal és a tanár-továbbképzés-
ben visszatérő pedagógusokkal együtt értékel-
hetjük a tapasztalatokat.

Ezzel a mondhatni konzervatív optimiz-
mussal építjük az ELTE intézményes pedagó-
gusképzési koordinációját  is, ami lehetővé te-
szi, hogy ne pusztán az egyetempolitika elvont-
ságában, hanem az egyetemi munka gyakor-

latában is mind több eredménnyel foglalkoz-
zunk a pedagógusképzéssel. Ez az intézményes 
hálózat nem csupán az interdiszciplinaritás, a 
kutatás és oktatás, valamint a nemzetközi nyi-
tottság bázisa lehet, hanem – reményünk sze-
rint – egyben példája a pedagógusképzésben 
szükséges konszenzusos és hatékony közös 
munkának.

Köszönjük a beszélgetést!

Az interjút készítette:  
Fábri György




