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Összefoglaló
1960 és 65 között óriási mértekben megnőtt az egyetemeken, főiskolákon tanuló nappali
tagozatos hallgatók száma. Így volt ez a Pécsi Pedagógiai Főiskolán is, amely 1962-től Pécsi
Tanárképző Főiskola néven működött tovább. 1962 és 1982 között ez az intézmény, a
képzéseket illetően, két korszakot élt meg. Az első ciklusban, 1959 és 1964 között bevezetésre
került a négyéves háromszakos képzés, ahol egy kötelező szakpár mellé harmadikként a
hallgatónak egy további szakot kellett választaniuk. 1964-től azonban a négyéves kétszakos
képzésre tértek át, köszönhetően az 1960-ban megszületett oktatási irányelvek követésének,
melynek következtében megkezdődött a főiskolai oktatás tartalmi korszerűsítése, többek között
a hallgatói terhelés normalizálása. Ennek eredményeként az 1960-as évek közepétől egészen
az 1970-es évek végig a főiskolának többé nem a lét-nemlét kérdésével kellett foglalkoznia,
hanem a tervezéssel és az intézmény fejlesztésével, ill. fejlődésével. Ennek a folyamatnak
voltak részesei és egyben aktív résztvevői a pedagógus hallgatók.
A tanulmány célja betekintést nyújtani, a főiskolai tanárképzés jellegzetességei
keretében, a diákok szervezett főiskolai életébe, a sportban, a különféle rendezvényeken,
vetélkedőkön, diákköri konferenciákon elért sikereikbe és kudarcaikba. Továbbá bemutatni
szándékozik a hallgatók gólya- és építőtáborokban, valamint külföldi tanulmányutak során
szerzett élményeit illetve tapasztalatait. A diákélet tükrében rámutatni kíván mindemellett a
főiskolai oktatás politikai ideológiájára, amellyel a következő generációkat felnevelő
pedagógusok szemléletét kívánták megteremteni.
A kutatás módszere sajtóanyagok elemzése, elsősorban a rendelkezésre álló diákújságok,
valamint a Dunántúli Napló Pécsi Tanárképző Főiskolával foglalkozó cikkeinek
tartalomelemzése.
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A mai Pécsi Tudományegyetem, az 1367-ben Nagy Lajos király által alapított egyetem
nem hivatalos jogutódja, többszörös jubileumot ünnepel az idei évben: 1923-ban, 90 évvel
ezelőtt került Pécsre a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem, 50. jubileumát ünnepli az
egykori Pécsi Tanárképző Főiskola, amely 30 évvel ezelőtt a Janus Pannonius
Tudományegyetem Tanárképző Karaként folytatta működését és elindította az egyetemi
tanárképzést.
E tanulmány is ezen jubileumi ünnepségek keretében íródott és arra vállalkozik, hogy
a teljesség igénye nélkül megpróbálja az olvasót az 1960-as évektől egészen az 1980-as évek
elejéig a Pécsi Tanárképző Főiskolán zajló diákéletbe kalauzolni, emellett sokak számára a
múlt eseményeit, történéseit felidézni. Be kívánja mutatni továbbá az egykori hallgatók
főiskolán töltött éveit, kulturális, tudományos és sportéletét. Mindemellett kitér olyan
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kérdéskörökre is mint a hallgatóság származása, összetétele, szak/szakágankénti megoszlása,
mitöbb a leendő pedagógusokat foglalkoztató és érintő problémákra, nehézségekre. Teszi
mindezt az akkori sajtóanyagok, mint a Dunántúli Napló és a ma elenyésző számban
rendelkezésre álló főiskolai és egyetemi diákújságok (Tanárképző és Universitas)
segítségével, melyek tartalmának elemzése során érdekes, hasznos és sokszor mulattató
információkhoz jutottam.
A Pécsi Tanárképző Főiskola története 1948 és 1982 között
A Pécsi Tanárképző Főiskola története az 1945-ös évekre nyúlik vissza. 1945-ben, a
nyolcosztályos, mindenki számára kötelező általános iskolatípus létrehozásával megnőtt
ugyanis a rendszeresen iskolába járók száma. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan
pedagógushiány lépett fel. E probléma orvoslására illetve az oktatógárda biztosítása
érdekében megkezdték a tanító- és tanárképzés átalakítását, s létrehozták az új típusú
pedagógusképző intézményeket, a pedagógiai főiskolákat. Így kezdte meg működését 1948ban a Pécsi Tanárképző Főiskola is, akkor még Pécsi Pedagógiai Főiskola néven, mintegy
száz hallgatóval a Janus Pannonius utcában, az egykori Cseh-palota épületében, Dr. Szabó Pál
Zoltán igazgatásával. Két évvel később, 250 hallgatóval és 300 oktatóval, a Pius Gimnázium
volt épületében működött tovább az iskola. Végleges székhelye az akkor már Pécsi
Tanárképző Főiskola néven működő intézménynek az Ifjúság útja 6. lett, ahol mintegy 1500
nappali és 2000 levelező hallgató kezdhette meg kilenc féle szakpárosításban tanulmányait.
1948 és 1964 között a főiskolai tanárképzés, ily módon a pécsi is, több korszakot élt meg.
1948 és 1950 között hároméves szakcsoportos képzés folyt. Ezen időszak alatt a hallgatók
három vagy négy szaktárgyból kaptak képzést, ami azonban szinte – ahogy rövid időn belül
ezt be is látták – teljesíthetetlen volt. Az 1950-es évek elején a 2+1 éves kétszakos képzési
formát (két év szakmai képzés és egy év gyakorlóév) alkalmazták, amely a leghosszabb ideig
állt fenn. Már az 1950-es évek közepén megjelent a hároméves két szakos képzés, ami viszont
több főiskola esetében egyes tanszékek, többek között a pécsi intézet rajz tanszékének
felszámolásához vezettet. Mindezek ellenére bekövetkezett a „főiskolai expanzió”, mind a
nappali, mind a levelező hallgatók esetében. A tömegoktatás illetve a tanártúltermelés,
valamint az ebből fakadó alacsony nívójú oktatás természetesen megkérdőjelezte a pedagógiai
főiskolák szükségességét. A főiskolák körüli bizonytalanságot, az 1954-ben bevezetett
hároméves kétszakos képzési forma ellenére, tovább fokozta az egyetemeken tapasztalt
nehézségek megoldásaként felmerült egységes tanárképzés oktatáspolitikai koncepciójának
gondolata, miszerint a tudományegyetemek vállalják az általános iskolai tanárszükséglet
kielégítését is. A főiskolák megszüntetését célzó, az egységes tanárképzést támogató
egyetemek törekvéseinek „befagyasztására” 1959-től bevezették a négyéves háromszakos
képzést, melynek köszönhetően nemcsak az intézmények létét, fennmaradását biztosították,
hanem annak megszilárdulását is. Jelzi ezt egyes új tanszékek, mint például a Marxizmusleninizmus Tanszék vagy Pécsett a műszaki és mezőgazdasági tanszékek életre keltése.
Ugyanakkor az új képzési időszak, habár úgy vélték, hogy a háromszakosság megkönnyíti az
iskolák szakszerű tanárellátását, továbbá sokoldalúbb szakműveltséget nyújt, újabb
problémákhoz vezetett. A felduzzadt oktatási anyag, a magas óra- és vizsgaszám a hallgatók
túlterheltségét eredményezte. A képesítés nélküli pedagógusok nagymértékű alkalmazása,
emellett a levelező tanárképzés „burjánzása”, ami egyet jelentett a nem megfelelő tartalmi
színvonallal, tovább rontott a főiskolák már amúgy sem kedvező helyzetén. Erre a
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Művelődésügyi Minisztérium a főiskolák cél-, feladat- és tantervkereteinek
meghatározásában, és ezzel összefüggésben, a pedagógiai főiskolák tanárképző főiskolává
történő átnevezésében látta a megoldást. Első lépésként a képzési időszakban történt
módosítás: 1964-től a tanárképző főiskolákon kezdetét vette a végleges négyéves, kétszakos
képzés. Az új reform lecsökkentette az elméleti tanulmányok arányát és növelte a gyakorlati
órák számát. Ezeknek köszönhetően a hallgatóság túlterheltsége is enyhült, a több szabadidő
maga után vonta a hallgatók szakkörökben, diákkörökben és szakkollégiumokban való
tevékenységét. Különösen a fellendült diákköri élet és munka pedig a főiskolák közötti
verseny megtereméséhez vezetett. De nem csak az előbb említett csoportok „hozták
lendületbe” és színesítették meg a főiskolai életet, hanem a különféle sportrendezvények,
versenyek, fesztiválok, kiállítások, bálok, amelyekről külön is szólunk.
A kétszakos négyéves képzés tehát optimálisnak bizonyult, s végül a hosszas
küzdelem meghozta gyümölcsét: megkezdődött a tanárképző főiskolákon az általános iskolai
tanárok képzése. A kommunista, marxista világnézetű szakemberek képzését nem csak az
előadások, szemináriumok szolgálták, hanem a kollégiumok, szakkollégiumok, az 1960-tól
működő tudományos diákkörök, ifjúsági parlamentek, de a legkülönfélébb ünnepségek, a
Főiskolai Napok, a külföldi tanulmányutak, a csereprogramok és a KISZ által szervezett
rendezvények, társadalmi munkák egyaránt. S nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
diákújságokat sem, amelyek az akkori rendszer kultúrpolitikájának szolgálójaként illetve az
államideológia orgánumaként tájékoztatták a jövő generációit felnevelő pedagógusjelölteket.
Az 1960-as években a szakmai és nevelőmunkára, pontosabban annak
színvonalemelésre helyeződött a hangsúly. Mit is takart ez? Egyrészről a még jobban képzett
tanárokat és tanítókat. A kommunista szakemberképzés nem jelentett mást mint képesnek és
késznek lenni a társadalmi követelmények szellemében oktatni, a szakmai-ideológiai egységet
megvalósítani, hivatástudattal rendelkezni, a gyakorlati tapasztalatokat és pedagógiai
ismereteket tudatosan alkalmazni és részt venni a kulturális életben. Másrészről
korszerűsítést, a pedagógiai képzés új alapokra helyezését, az oktatás racionalizálását, az
előadások vonzóbbá tételét, új módszerek alkalmazását, önálló kutatói munka lehetőségének
megteremtését. A diákok korszerűsítéssel kapcsolatos gondolatai, kívánságai tükröződnek egy
a Pécsi Tanárképző Főiskola Tanárképző elnevezésű diáklapjának 1969-ben megjelenő
próbaszámában, „Gondolatok a korszerűsítés jegyében” címmel. A hallgatók elmondása
szerint nem megfelelő az előadások és szemináriumok aránya, változtatni kellene a kötelező
óra-és vizsgaszámokon, meg kellene szüntetni a kötelező óralátogatás elvét. Kitérnek azonban
még többek között arra, hogy a szemináriumokon nincs lehetőségük egy-egy téma
megvitatására, hogy egy előadás nem más csupán közlés, vagyis a litografált jegyzetek
felolvasása. Kívánságaikként és javaslataikként megemlítik a filmvetítést, az önálló kutatói
munkát, például a tananyag egy részének önálló feldolgozása formájában, valamint hogy az
oktató egy előadás keretében számoljon be saját és kollégái kutatásairól, egy téma külföldi
kutatóiról és azok munkásságairól.
Az 1970-es évek elejétől már a tudományos munkáé lett a vezető szerep. Egyre több
hallgató tevékenykedett a már korábban említett diákkörökben, amelyek célja abban állt, hogy
a hallgatóságot megismertessék a tudományos szak alapvető irodalmával, bevezessék őket az
anyaggyűjtés, elemzés és feldolgozás módszereibe, s ezáltal elemző látásmódra, kombináló
törekvésre és önállóságra neveljék őket. A tudományos kutatómunka „melegágyaként”
működtek a szakkollégiumok is, ahol nyelvtanulásra és szakmai-módszertani összejövetelek
rendezésére is mód nyílt.
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A tudományos (diákköri)munkában elért sikerek ellenére még mindig megoldatlan
ügy volt a képzettség nélküli tanárok tevékenykedése az oktatásban. Ennek megállítása
érdekében 1981-ben az Elnöki Tanács – írja a pécsi Dunántúli Napló – törvényerejű rendeltet
hozott arról, hogy megszüntetik a Pécsi Tanárképző Főiskolát, pontosabban beolvasztják a
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetembe. Az egységes tanárképzés körül vita alakult ki,
hiszen a fúzió szándéka a tanárképzés minőségének emelése volt, azonban egyesek (ennek
ellenzői) éppen az integrációval járó színvonalcsökkenéstől tartottak. Végül, ahogy a
Dunántúli Napló és az Universitas című diáklap beszámol róla, 1982. január 1-vel a Pécsi
Tanárképző Főiskola a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karaként
működött tovább. Ennek megfelelően a következő évtől megindult az egyetemi ötéves képzés,
ahol 20 ember kezdhette meg tanulmányait magyar–orosz, magyar–angol, történelem–orosz
és történelem–angol szakon, valamint 10 ember magyar nyelv és irodalom, illetve irodalom–
esztétika szakon. Ez a képzési forma a 10-18 éves korú gyermekek oktatására feljogosító
diplomát biztosított és adott a frissen végzett pedagógusok számára.
A Pécsi Tanárképző Főiskola diáklapjai, kiadványai
Tanárképző
A Pécsi Tanárképző Főiskola KISZ Bizottságának kiadványa. Felelős szerkesztője
Vonyó József volt. A Tanárképző Főiskola egyetlen, 3 éven át rendszertelenül megjelenő
diáklapja volt. 1969 szeptemberében megjelenő próbaszámukban céljaikat a következőképpen
fogalmazták meg: „a választott hivatás, szakma, a mindennapi diákélet fonákságai iránt
érdeklődők, vagy akár az irodalom- és sportkedvelők mind-mind megtalálják a maguk
csemegéjét.” (TANÁRKÉPZŐ, 1969. próbaszám, 1.) Márk Bertalan főiskolai tanár és
iskolaigazgató így köszöntötte a lapot: „Legyen fóruma a problémafelvetéseknek és
megválaszolásának. Az eredmények publikálásával legyen serkentője a jó munkának, legyen
összekötő kapocs a hallgatók és a tanárok, valamint a különböző szakterületek között. Legyen
hirdetője mindannak a törekvésünknek, mely hivatásáért rajongó ifjú pedagógusok nevelésre
irányul.” (TANÁRKÉPZŐ, 1969. próbaszám, 1.) Jelentősége a lapnak abban állt, hogy más pécsi
egyetemeknek és főiskoláknak már volt saját diáklapjuk, s ettől kezdve a tanárképző
főiskolának is. Azonban mindössze 4 száma jelent meg három év alatt: több hónapos
készülődés után 1969 szeptemberében a próbaszáma, 1969 decemberében a második, 1970
júniusában a harmadik, s 1971-ben a negyedik és egyben utolsó száma, amely bár már
vonzóbb formában jelent meg, mégsem volt „életképes” és nem is vált azzá.
A Csőr
A Pécsi Tanárképző Főiskola KISZ Bizottságának gólyabáli kiadványa, amelyből
mindössze egyetlen, az 1980-ban kiadott példány maradt ránk. Ebben a kiadványban a
bukásról, az UV-díjakról olvashatunk röviden, de tartalmaz még aranyköpéseket, rövid
történeteket, vicces apróhirdetéseket mint például a következő: „Elcserélném friss
műszakival, jó karosszériával rendelkező, alig használt férjemet Analízis jegyzetre.
»Vizsgaidőszak« jeligére.” (A CSŐR, 1980.: 6.)
Universitas
1972-ben jelent meg először a Tanárképző utódjaként, illetve a Pécsi Felsőoktatási
Intézmények lapjaként. Az újság kéthetente jelent meg azzal a célzattal, hogy a három
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egyetem (Orvostudományi, Jogi és Közgazdasági) és a három főiskola (Tanárképző Főiskola,
Pollack Mihály Műszaki Főiskola és a Zeneiskolai Tanárképző Intézet), pontosabban annak
hallgatói megismerjék egymást; hogy mind a hallgatók, mind az oktatók politikai fóruma
legyen; hogy bemutassa az intézmények működését, tevékenységeit a tudományos munkától
egészen a klubokig. Továbbá hogy az ifjúsághoz szóljon az ifjúság hangján, s végül hogy
tájékoztatást adjanak a KISZ szervezeteinek életéről és segítséget nyújthassanak annak.
A Tanárképző diákjai

A hallgatók száma
A felsőoktatási intézmények száma 1960 és 1965 között több mint duplájára
emelkedett. Ez abból adódott, hogy a tanítóképzőket felsőfokú intézményekké minősítették.
Ezzel párhuzamosan nőtt a nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók száma is. A
Pécsi Tanárképző Főiskolán – olvasható a Dunántúli Napló 1961. június 22-i számában –
1960 szeptemberében 337 diák kezdte meg tanulmányait nappali tagozaton. Az 1961–62-es
tanévben ez a szám 490-re emelkedett. Ebből 68-an magyar–orosz, 16-an magyar–német,
120-an magyar–történelem, 148-an biológia–földrajz, 85-en matematika–fizika és 50-en pedig
matematika–kémia szakon tanultak. 1964-re már közel 5000 hallgatója lett az intézménynek:
nappali tagozaton 1280, levelezőn 3400 hallgató. Az 1042 érettségizett jelentkező közül 350
diákot vettek fel nappali tagozatra, 25 szakra. Levelező tagozaton összesen 796-an kezdték
meg a stúdiumot, ebből 719-en kétszakosként és 77-en egyszakosként. (DUNÁNTÚLI NAPLÓ,
1964. augusztus 9.:8.) Már ezek a számok is tükrözik azt a tényt, hogy a felvehető létszámnak
két és fél-, háromszorosa szeretett volna továbbtanulni. Érdekességként említeném meg, hogy
1964-ben a szegedi tanárképző főiskolának például több hallgatója volt, mint a Horthyrendszerben az összes felsőoktatási intézménynek együttvéve – írja Dr. Csukás István és
Bolló Bertalan a Felsőoktatási Szemle 1965-ös számában. (CSUKÁS-BOLLÓ, 1965: 216-222)
Ez a jelenség egészen az 1970-es évek közepéig fennállt. A túljelentkezés mellett igen feltűnő
volt a lányok nagy arányszáma. A pécsi tanárképző intézménybe jelentkezők esetében az
1970–71-es tanévben nappali tagozaton a lányok arányszáma 70 és 80% között mozgott.
Számuk növekvő tendenciát mutat egészen az 1978–79-es tanévig. S bár az 1982–83-as
tanévre számuk csökkent, a statisztikai adatok azt mutatják nem számottevően.
1. táblázat A női hallgatók számának alakulása 1970 és 1983 között, a PTF nappali
tagozatán.
Tanév Évfolyam Hallgatók száma Nők száma
978
1970/71
I.
1264
1974/75
1978/79
1982/83

II.
III.
IV.

1566
1683
1646

1231
1279
1187

Forrás: Művelődésügyi Minisztérium Statisztikai Osztály, Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév
eleji helyzetéről (1970–1983), Pécsi Tanárképző Főiskola.
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A hallgatók származása
A hallgatók származását illetően elmondható, hogy míg az 1950-es évek közepén nagy
számban jelentek meg a munkás- és parasztszármazású fiatalok, addig 1962-től
tendenciaszerűen csökkent részesedési arányuk. Ennek oka, hogy 1962-től megszüntették a
fizikai dolgozók gyermekeinek felvételi előjogát és új pontozásos rendszert vezettek be,
aminek megfelelően – elvileg – a tudást, felkészültséget és rátermettséget tekintették
mércének. Erre Pécsett 1966-ban került sor. Mindezek ellenére a fizikai dolgozó szülők
gyermekei privilegizált helyzete – elsősorban a nómenklatúra gyermekei esetében – mégis
megmaradt (ROMSICS, 1999: 460). Az egyenlő feltételek biztosítása, vagyis a főiskolára és
egyetemekre való bekerülésük elősegítése érdekében konkrét segítségnyújtást adtak részükre.
A Tanárképző KISZ-szervezete ugyanis a felvételi jelentkezések alapján javasolta ezen
társadalmi osztályhoz tartozó középiskolás diákok tanfolyamon való részvételét. Az
előkészítő tanfolyamokat, miután megvolt a kellő számú érdeklődő, mindig a felvételi vizsga
előtt hirdették meg. A tanfolyam eredményességét a számok igazolják: az 1969-es évben a
résztvevők 75–80%-a nyert felvételt – jelenti a Dunántúli Napló 1970. április 29-i száma.
Noha Pécsett még 1969-ben csökkent a kétkezi dolgozó családok gyermekeinek száma, ez
1970-ben az egy évvel ezelőtti 47,9%-ról 51,1%-ra emelkedett.
2. táblázat. A fizikai dolgozó szülők gyermekeinek száma 1970 és 1983 között, a PTF
nappali tagozatán
Fizikai
Mezőgazdasági
Fizikai és
dolgozó
fizikai dolgozó
mezőgazdasági
Hallgatók
Tanév Évfolyam
szülők
szülők
dolgozó szülők
száma
gyermekeinek
gyermekeinek
gyermekeinek
száma
száma
száma összesen
1970/71
I.
1264
603
158
761
1974/75
II.
1566
698
111
809
1978/79
III.
1683
741
128
869
1982/83
IV.
1646
685
104
789
Forrás: Művelődésügyi Minisztérium Statisztikai Osztály, Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév
eleji helyzetéről (1970–1983), Pécsi Tanárképző Főiskola.

A statisztikai adatok rávilágítanak arra,2 hogy Pécsett az 1970-es évektől, ellentétben
az országos 37–38%-os átlaggal (az értelmiségi szülők újra egyre intenzívebben törekszenek
gyermekeik egyetemi-főiskolai taníttatására, mint a fizikai dolgozó szülők), a munkás- és
parasztcsaládok gyermekeinek aránya meghaladja az 50%-ot.
Említést érdemel a levelező tagozaton tanuló hallgatók száma is, amely 1974 és 1979
között óriási méreteket öltött. Annak ellenére, hogy az 1970-es években többszöri „támadás”
éri a levelező tagozatot alacsony színvonala, a képzés nem megfelelő metodikája miatt –
megoszlottak a vélemények erről a képzésről, sokan ennek eltörlését szorgalmazták, míg
mások a társadalmi mobilitás lehetőségét látták benne –, mégis 1970-től először duplájára,
majd az 1978–79-es tanévben triplájára emelkedett a hallgatók száma (pl. az 1978–79-es
tanévben 2291-re rúgott). Ennek háttérben két ok állt. Az egyik, hogy a levelező képzés az
államnak kevesebb pénzébe került, a másik, hogy a falun képzettség nélküli tanítók ilyen
2

A statisztikai adatok, amelyek a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárában hozzáférhetők, sajnos csak
1970-től maradtak fenn.
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képzési formában szerzeték meg tanári diplomájukat. Természetesen a levelező tagozat
nyújtotta lehetőséget nem csak az előbb említett csoport vette igénybe, hanem azok is, akik
nappali tagozatra jelentkeztek, de a pontszámuk csak a levelezőre volt elég. Ami a létszámot
illeti, az 1980-as évek elején egy jelentősebb visszaesés figyelhető meg (2291-ről 609-re).
Mielőtt kitérnénk a hallgatók elővégzettségére, kívánatos néhány szót szólni a
hallgatók számáról a szülők állandó lakhelye szerint. Pécsi tanárképző intézményről lévén
szó, nem meglepő, hogy mind a nappali, mind a levelező hallgatók többsége Baranya
megyéből származott, ám egyaránt igen magas volt a Somogy és Győr–Sopron megyeiek
száma. Ezek mellett többen „képviseltették magukat” Veszprém és Zala megyéből. A
legkevesebben, ez 1, maximum 3 főt jelentett, zömmel távolabbi megyékből (Békés, Borsod–
Abaúj–Zemplén és Hajdú–Bihar) érkeztek. (1. sz. melléklet.)
A hallgatók elővégzettsége
A felvételt nyert hallgatók elővégzettségét számszerűsítő statisztika alapján
elmondható, hogy az 1970–1983 közötti időszakban a nappali tagozatosok 80–90%-a
gimnáziumi érettségivel rendelkezett, kisebb hányaduk szakközépiskolai „képesítőzött”, míg
kisebb hányaduk technikumban végzett. Ez azzal indokolható, hogy az 1950–1951-ben
létrehozott technikumokat a 60-as évektől fokozatosan visszafejlesztették, az utolsó kezdő
évfolyamokat 1968–1969-ben iskolázták be (ROMSICS, 1999: 458). A levelező képzési forma
elsőéves hallgatóinak elővégzettsége a nappalisokétól kissé eltérő képet mutat. Az ő
esetükben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma volt magasabb, az 1974–75-ös
tanévben 470 fő. Legkevesebben viszont itt is a technikumban végzettek közül kerültek ki.
A hallgatók szak/szakágankénti megoszlása
Míg a Dunántúli Napló 1970. májusi száma (DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1970.05.30.) arról
számol be, hogy nagy a szakok közötti aránytalanság, vagyis a humán tantárgyakat többen
választják, szemben a természettudományi tárgyakkal, addig a statisztikai adatok mást
mutatnak. Sőt, összességében az állapítható meg, hogy mindkét képzési formában a
természettudományos szakpárokon tanulók száma a magasabb. Majd csak az 1980-as évek
elején választja a hallgatók többsége a humán tantárgyakat, szakpárokat. 1970 és 1978 között
a nappali tagozaton a matematika–fizika szakpár „hódít”, de emellett igen népszerű a
matematika–kémia szakpár, valamint a biológia és a műszaki tárgyak. A levelező tagozaton a
biológia–mezőgazdaság, biológia–földrajz és biológia/földrajz–testnevelés párokat
részesítették előnyben. Az 1982–83-as tanévben összességében a diákok többsége által
választott szakok mindkét képzési forma esetében a következők voltak: magyar–
orosz/történelem és orosz–történelem. (2. sz. melléklet.)
A hallgatók szak/szakágankénti megoszlásának vizsgálatakor egyértelműen kiderült az
is, hogy a nyelvszakok – például az angol, amelyet újdonságként 1970-ben vezettek be, azért
hogy a kötelező orosz és a választható német mellett még egy szabadon választott nyugati
nyelv tanítását is segítség – nem voltak túl népszerűek. Nyilvánvalóan az angol esetében nem
vagy nem csupán a hallgatók érdektelenségéről volt szó. Az 1970-es évek vége felé jelentősen
lecsökkentették az e szakra jelentkezők számát, 1977-ben pedig megszüntették az általános
iskolákban az angol tagozatot, mondván ezekbe a tagozatos osztályokba értelmiségi szülők
gyermekei járnak, s hogy ne csak a jogi egyenlőséget, hanem a lehetőségek egyenlőtlenségét
is helyreállítsák, szükségesnek tartották ezt a lépést – olvasható az Universitas 1977.
szeptemberi számában. (UNIVERSITAS,1977.09.22. VI./18.:3.) Más nyelvek, elsősorban a
nemzetiségi nyelvek mint a német vagy a szerbhorvát, még az angol szaknál is „hányatottabb
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sorsúak” voltak. A hallgatók létszámának lecsökkentése a pedagógia szakon is bekövetkezett.
Az 1972-ben bevezetett szak célja a kollégiumi nevelést, a pályaválasztási tanácsadást,
valamint az ifjúsági mozgalom vezetését ellátó, jól képzett pedagógusok képzése volt. A
létszámcsökkentés oka abban keresendő, hogy ugyan szükség volt a pedagógus szakra, de
nem tudtak a hallgatókkal az iskolában mit kezdeni és ennek következtében egyre nehezebben
helyezkedtek el.
Ami a nők szakonkénti megoszlását illeti, nem meglepő, hogy szinte minden szakon
többségben voltak. Mindössze 1-2 szak esetében haladta meg a férfiak száma a nőkét, ilyen
volt a földrajz–testnevelés, általában a természettudományi tantárgyak, a pedagógia és
nemzetiségi nyelvszakok.
A diákok problémái
Az ösztöndíj
Az egyik, a felsőoktatási intézmények diákjait leginkább foglalkoztató téma – ahogy
ez az újságok elemzéséből kiderül – az ösztöndíj illetve az egyéb juttatások kérdése volt. A
hallgatók háromféle ösztöndíjban részesülhettek: társadalmi, népköztársasági (csak kiváló
tanulmányi eredmény esetében hagyta jóvá a művelődésügyi miniszter) és általános
tanulmányi ösztöndíjban. Emellett egy részük rendszeres pénzbeli támogatást, kedvezményes
ebédet és kedvezményes természetbeni szolgáltatást kapott. Az ösztöndíjrendszeren a vizsgált
20 év alatt több kisebb-nagyobb változtatásokat hajtottak végre. 1963-ban került sor a
hallgatók állami támogatásának bevezetésére. Ez átlag havi 600 forintot jelentett, ugyanakkor
megszüntették a kollégiumi elhelyezés és az étkezés egységes térítését. Ennek jelentősége
abban állt, hogy az ösztöndíj differenciáltan, vagyis a tanulmányi átlagtól függően került
elosztásra. Azonos átlag esetén a hallgató egyéb tevékenységét, például közösségi
tevékenységét, KISZ-munkáját, valamint magatartását vették alapul. A differenciált
ösztöndíjazással jobb átlagteljesítményre és folyamatos tanulásra számítottak, úgy vélték az
ösztöndíj motiváló lesz. Valóban: az új rendszer ösztönző jellege vitathatatlan volt. A Pécsi
Tanárképző Főiskolán az 1970-es tanév második félévében, az első félévhez viszonyítva, 38al többen kaptak tanulmányi ösztöndíjat. Legtöbben a 3,51–3,99-es átlagkategóriában voltak,
az ő számarányuk is 24%-kal nőtt (TANÁRKÉPZŐ, 1970. június II./1.: 2.).

Átlag
3,51-3,99
4,0-4,5
4,51-5,0

3. táblázat. Ösztöndíjak a PTF-en
Ösztöndíj összege
Hallgatók száma (fő)
(Ft)
191
26.200
151
39.900
63
25.000

Ösztöndíj összege
(Ft/fő)
137
264
397

Forrás: Mázsa Anna: Az ösztöndíj besorolásról. Tanárképző, 1970. június, II. évf. 1. szám.

Bár egyre többen részesültek ösztöndíjban, mégis egyre többször bírálták a rendszert.
1972-ben egy újabb ösztöndíjrendelt, illetve annak tervezete jelent meg – adja közre az
Universitas 1972. november 2-i száma. (UNIVERSITAS, 1972.11.2. I./4.:2.). A tervezet szerint
csak a szociális besorolásra vonatkozó korábbi rendelkezéseken kívánnak változtatni, vagyis a
tanulmányi ösztöndíjakat a régi elvek szerint állapítanák meg továbbra is. Az új rendelet
azonban újra hangsúlyozta, hogy az ösztöndíj alapja a tanulmányi munka és a nagyfokú

TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0029
TUDOMÁNYOS KÉPZÉS MŰHELYEINEK
TÁMOGATÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN
differenciálás, továbbá hogy akár a tanulmányi ösztöndíj megvonása is lehetséges.
Természetesen az új rendelkezés visszhangot keltett, hiszen az új kategóriarendszernek
megfelelően sok diák egy kategóriával lejjebb csúszott volna, ezáltal több pénzbeli támogatás,
olcsóbb étkezés és kollégiumi elhelyezés illette volna meg őket. Ám volt egy ki nem adott,
ható rendelkezés, amely – írja a cikk szerzője – éppen a többgyermekes családokat sújtotta,
mivel éppen az ilyen családból származó diák nem kapta meg a lejjebb sorolást, mert nem
volt rá pénz. Egyszóval ez a támogatási rendszer megint csak nem az arra rászorulóknak
juttatta a pénzt.3 A helyzet paradoxona, hogy azt a rendelkezést, amely szerint támogatni kell
a rászorulókat, nem szüntették meg, azonban támogatásuk nem volt lehetséges, mert az új
kategória rendszer „elvitte a pénzt” (UNIVERSITAS, 1972.10.3. I./2.:2.). A Pécsi Tanárképző
Főiskolán – tudjuk meg az újságcikkből – ez leginkább a III. éveseket érintette, mert ott tanult
a legtöbb rossz szociális helyzetű diák.
Az új kategória rendszer a következőképpen mutatott:
Kategória I.: egy családtagra jutó jövedelem nem haladja meg a 700 Ft-ot.
Kategória II.: egy családtagra jutó jövedelem 701–1050 Ft között van.
Kategória III.: egy családtagra jutó jövedelem 1051–1400 Ft között van.
Kategória IV.: egy családtagra jutó jövedelem 1401–1800 Ft között van.
Kategória V.: egy családtagra jutó jövedelem 1801–2500 Ft között van.
Kategória VI.: egy családtagra jutó jövedelem 2500 Ft felett van.
A rendelkezésnek megfelelően az első 4 kategóriába tartozó hallgatók 450–190 Ft
közötti rendszeres pénzbeli támogatást kaphatnak, emellett kedvezményes diákotthoni
elhelyezést és étkeztetést. A kedvezményes étkeztetés járna az 5. kategóriába tartozóknak is.
Az 1970-évek vége illetve az 1980-as évek eleje továbbra sem hozott kardinális
változást az ösztöndíjrendszerben. A hallgatók ennek hangot is adtak. Az Universitas
diákújság 1979. szeptember 13-i számában olvashatjuk: „Tanulmányi vagy KISZ-ösztöndíj?”
Mit is takar ez? Vonyó József, a cikk szerzője a következőket fogalmazza meg: „az ösztöndíj
arra kell, hogy motiválja a hallgatókat, hogy szakmailag jól képzett, marxista világnézetű,
politikailag a szocializmus mellett elkötelezett, aktív közéleti munkára kész és képes, művelt
közösségi emberekké váljanak. Azonban ha csak azt nézik, hogy a hallgató elvégezte-e a
feladatát, de figyelmen kívül hagyják mennyit és milyen irányban változott egyénisége, akkor
az ösztöndíj nem késztet tudatos önnevelésre. Míg az elvégzett feladat számát és nem a
munka minőségét tartják szem előtt, addig egyes diákok érdemtelenül magas ösztöndíjhoz
jutnak.” (UNIVERSITAS, 1979.09.13. VIII./17.:2.) 1982. február 1-vel újabb rendelet lépett
életbe. Ennek megfelelően évi 150 millió forinttal emelkedett a nappali tagozatos hallgatók
részére folyósított támogatás összege. Az oktatási intézmények maguk dönthettek a
különböző juttatások elosztásáról. A rendelkezés központi korlátozásokat tartalmazott a
kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban, miszerint helybéli hallgató nem kaphatott kollégiumi
elhelyezéssel nyerhető támogatást. Továbbá megszüntették az albérleti segélyt, ami annyit
jelentett, hogy például egy IV. kategóriába tartozó albérletes ugyanannyi pénzt kap majd, mint
egy szintén IV. kategóriában lévő kollégista. Az új rendelkezés érintette egyrészt a kiemelt
ösztöndíj körét, amelyet egy-egy félév időtartamára kaphatott a pályázó hallgatók egy
százaléka, másrészt az általános ösztöndíjat, melyben a rendelet szerint nem részesülhettek
SZET-esek, népköztársasági ösztöndíjasok és külföldi hallgatók. A külföldön tanuló magyar
hallgatók is részesültek ösztöndíjban. Kezdetben független volt a tanulmányi eredménytől és
3

Az ösztöndíjrendszer célja a munkás-paraszt származású hallgatók anyagi segítése volt, biztosítva így a
népgazdaság szakemberszükségletének feltöltését ezen osztályokból, hiszen az elv az „egyenlő feltételek a
tehetségnek” volt (TIBA, 1963: 678–685).
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az állam fizette a tanulmányok összes költségét. 1967-től módosítottak ezen az
ösztöndíjrendszeren is. Ennek megfelelően már csak a legjobb tanuló kaphatott havonta
alapösztöndíjat és meghatározott összegű ösztöndíj-kiegészítést, továbbá a szülőknek egy
meghatározott jövedelmen felül gyermekük tanulmányainak költségeihez hozzá kellett
járulniuk és végül az ösztöndíjat csak a külföldön tartózkodás idejére, vagyis 10 hónapra
kapta meg a hallgató (GYETVAI, 1967: 143–145).
Az egyéb, ösztöndíjon felüli ellátásokat illetően 1974. január 1-vel történt módosítás.
Ennek értelmében a nappali tagozatos hallgatók a korábbihoz képest kedvezőbb betegségi
ellátásra és családi pótlékra váltak jogosulttá. Ezáltal díjtalanná vált többek között az orvosi
kezelés, a fogpótlás, a gyógyszer és a kórházi ápolás. A hallgatóknak ezen felül gyermekeik
után, ha társadalmi tanulmányi ösztöndíjban részesültek (ezt ugyanis a családi pótlék
megállapításánál figyelmen kívül kellett hagyni) vagy ha a házastárs munkaviszonyban volt,
családi pótlék járt. Az új rendelkezések a családi pótlékra való jogosultságot kiterjesztették
még az egyedülálló hallgatóra, továbbá a férjezett/nős hallgatóra, abban az esetben, ha annak
házastársa is hallgató volt.
Az ösztöndíj illetve különféle juttatások-támogatások problémakörével foglalkozó
cikkek sokasága kétségtelenül rámutatott a téma horderejére, s nem véletlenül. Napjainkban is
különösen aktuális kérdéskör ez, mely nap mint nap foglalkoztatja a hallgatóságot.
Albérlet
A lakhatás problematikája volt a hallgatókat érintő és foglalkoztató másik kérdéskör.
Kutatásom során nem találtam arra vonatkozó cikkeket, hogy a Pécsi Tanárképző diákjai
főiskolai éveik alatt hol és milyen körülmények között laktak. Az 1970-es évek
újságcikkeiben azonban annál inkább. Ezek a cikkek nem csak érintették e témát illetve
problémát, hanem olykor igen részletesen számoltak be a diákok albérleti életéről. Ezen
leírások sejtetni vélik, hogy az 1960 években hasonló körülmények között éltek a tanulók.
1974-ben ugyanis elkészült a PTF új diákotthona, amelyben az akkor nappali tagozatos
hallgatóknak, akiknek a száma közel 1500 volt, mindössze a fele kapott kollégiumi
elhelyezést. 1975-ben így már két kollégiummal rendelkezett az intézmény. Az egyik az A
kollégium volt, ahol 10-12 főre jutott egy szoba, a másik a B kollégium, ahol nyolcan laktak
egy szobában. A kevés kollégiumi férőhely és a túlzsúfolt szobák sokakat albérletbe
kényszerített.4 Az 1970-es évek közepén a KISZ Bizottsága a nyár végére albérleti irodát
állított fel, ezzel is segítve a hallgatók kedvezőbb feltételek kínáló albérlethez jutását illetve
juttatását. Az új kollégium megépítése előtt, az albérletbe kényszerült hallgatóknak szembe
kellett nézniük a bérbeadók monopol helyzetével, amivel a lakástulajdonosok vissza is éltek.
Az igen magas szobaárak mellett – írja az Universitas 1973-as és 1974-es száma – a háziak
szabta korlátokat is el kellett fogadniuk. Sok esetben, a havi 600–700, később akár 1400
forintért nélkülözniük kellett a fürdőszobát, vagy azért mert nem volt, vagy csak heti egyszer
használhatták. A lakhatás az 1980-as évek elejére, egészen pontosan 1981-re sem javult
túlságosan. Tovább rontott ugyanis az albérletben lakók helyzetén az új ösztöndíjrendszer is.
Így megtörténhetett az, hogy az I. kategóriába tartozó kollégista jobb színvonalon élt, mint
egy V. kategóriás albérlő. Ez nem vonatkozott minden kollégistára, gondolok itt a Vasason
lakókra. Az Universitas 1982. decemberi 2-i számában olvasható, hogy ezek a kollégisták,
kiköltöztek a kollégiumból és inkább albérletbe mentek, mondván utóbbiért csak 100–200
4

Érdekességként említeném meg, hogy a B kollégium, amelynek szobáiban 8 hallgató lakott, megkapta a
„Kiváló Kollégium” címet.
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forinttal kell többet fizetniük, cserébe nem kell nyolc vagy több kollégista társukkal
osztozniuk egy szobán.
A diákélet formái
Sportélet
A sport illetve a sportélet, éppúgy ahogy a kulturális élet, a főiskola oktató-nevelő
munkájának szerves része volt. Nem csoda tehát, hogy az 1960-as évek közepétől (a hallgatók
szabadidejének növekedésével) egyre nagyobb figyelmet fordítottak a testi nevelésre. Ennek
hátterében főként a társadalmi igényeknek megfelelő, jó fizikumú, ereje teljében lévő
kommunista pedagógussá válás állt, vagyis olyan nevelők képzése, akik a jövő szocialista
embertípusát nevelik, oktatják majd. Hiszen a sportban elért eredmények és teljesítmények
biztosítják a sikert és a győzelmet. Emellett a hallgatók passzivitása is szorgalmazta
szemléletük (meg)változtatásának elérését. A hallgatóság passzivitásáról a következőket írja
Rideg Gyöngyi testnevelésszakos hallgató az Universitas 1974-i számában:
„Létesítményekben nincs hiány, szakember is van bőven, de a sportolni vágyó fiatalok száma
kevés.” (UNIVERSITAS, 1974.06.12. III./11.:5.) Miután a mozgás igényéből fakadó
megmozdulás igen ritka volt és a sportot, a testedzést hasznos időtöltésnek ítélték meg,
fontosnak tartották, hogy a kollégiumi vezetők és a KISZ mozgásprogramokat teremtsen és
szervezzen. Ebben nem is volt hiány. Számtalan sportrendezvényre került sor az évek alatt, a
sportegyesületek pedig biztosították a sporttevékenységek szervezését és irányítását. Már
1951-ben, 180 taggal, megalakult a főiskola sportköre, a Pécsi Pedagógiai Haladás SK, egy
évvel később pedig önálló sportegyesülete öt szakosztállyal (atlétika, torna, úszás, kézilabda
és kosárlabda). 1959-ben több sportkör is működött összesen 276 taggal. Különösen ismertek
és elismertek voltak az atléták és a férfi kosárlabdázók, akik a megyei bajnokság élén álltak,
de a tornászszakosztály is egyre jobban fejlődött. Ebben az évben új szakosztályok is
létrejöttek mint például a sakk,5 asztalitenisz és a természetjáró szakosztály. Miután a cél a
rendszeres testnevelés volt, valamint hogy ne csak a sportkörösök sportoljanak, hanem
kívülálló hallgatók is, tömegversenyeket rendeztek – írja az Ifjú Pedagógus a KISZ
Bizottságának híradója 1959-ből.
A rendezvények közül legfőképpen a Pécsi Főiskolai Napok (később Egyetemifőiskolai Napok) keretében megrendezett Spartakiád volt a legismertebb és legnépszerűbb. Ez
az ország főiskolái-egyetemei között megrendezett sportesemény volt, ahol a PTF hallgatói
nemegyszer kiváló eredményeket értek el. Az 1980-as években Pécs rendezte meg az
egyetemek és főiskolák testnevelési tanszékének spartakiádját, amely során az indulók közel
egyharmada győzött versenyszámában. 1972-től a Spartakiádot, először a Pécsi Tanárképzőn,
már a PJOT (Pedagógus Jelöltek Országos Találkozója) keretében szervezték. Ugyanakkor
rendeztek sportnapokat a POTE és a PTF hallgatói számára is, például március 15-e
tiszteletére, valamint kosárlabdatornát a PTF és a Jogtudományi Egyetem hallgatóinak.
Többször szerveztek sportversenyeket a pécsi felsőoktatási intézmények között, azzal a céllal,
hogy ezek az intézmények és hallgatóik közelebb kerüljenek egymáshoz, jobban megismerjék
egymást. A palettát színesítették a pedagógusképző intézmények Országos Összetett
Honvédelmi versenyei, amelyen 21 intézmény, köztük a Pécsi Tanárképző Főiskola is
5

Tanárok és hallgatók alkotta együttesek ill. mérkőzések voltak. A megye legjobb csapatai közé tartoztak. Az
1960 éves végére visszaesés volt megfigyelhető, ezért újjá is szervezték.
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képviseltette magát kispuskalövészet, akadályváltó és légpuska párbajlövészet számokban. A
sport körében a táncra is mód nyílt. 1967-ben alapították meg a Pécsi Tanárképző Főiskola
igen ismert, kedvelt, itthon nagy sikereket elért néptánccsoportját, a Baranya Táncegyüttest. A
főiskolák, egyetemek táncegyüttesei számára különféle rendezvények biztosították a fellépést.
Ilyen volt a kétévente megrendezésre kerülő Felsőoktatási Intézmények Folklór Fesztiválja,
amelynek keretében minden páratlan évben az aranyérmet nyert együttesek találkoztak.
Természetesen ezek között volt a megalakulásukkor 43 tagot számláló, a repertoárjában főleg
délszláv táncokat szerepeltető Baranya együttes is.
A Baranya mellett működött még a főiskolán egy német nemzetiségi tánccsoport is,
amelyet 1971-ben alapítottak. A nem túl hosszú életű csoport önálló műsorszámaikkal
rendszeresen fellépet a nemzetiségi falvakban.
Az 1970-es évek végén egy új sportegyesültet hoztak létre a pécsi felsőoktatási
intézmények sportjának továbbfejlesztése érdekében, a főiskolai (PTF és PMMK SK)
sportkörök, valamint a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club egységesítésével. Ez volt az Universitas
PEAC, amely legnagyobb sikerét a FIB (Fiatal Baloldal) 1978-as versenyén érte el, amikor is
900 hallgatót sikerült megmozgatniuk és ezáltal az egyes intézmények hallgatóit közelebb
hozni egymáshoz – írja az Universitas 1978. május 25-i száma. Az 1980-as évek elejére a
sportegyesület eredményei a kezdeti sikerekhez képest már változó képet mutatott, egyes
sportágak, mint például a kézilabda, a vívás és a férfi torna mélypontra kerültek, viszont a női
kosárlabda és torna, valamint az atlétika előrelépést mutattak.
Kulturális élet
A Pécsi Tanárképző Főiskola már a kezdetektől arra törekedett, hogy hallgatóinak
műveltségét, tájékozottságát, kulturális érdeklődését minél nagyobb mértékben és magasabb
színvonalon kiszolgálja és megszervezze, továbbá, hogy lehetőséget biztosítson alkotói és
művészi készségeik gyakorlására, megjelölve a szabadidő kihasználásának helyes útját.
Mindezt a legkülönfélébb kulturális programokon, rendezvényeken, vetélkedőkön és
kiállításokon keresztül kívánták megvalósítani. A tanárjelöltek választhattak a színház, a
filmklub, a néptáncegyüttesek, valamint a kórusok-zenekarok fellépései között. A
néptáncegyüttesekről más esett szó, nem így a PTF ének-zene tanszékének hallgatóiból álló
kiváló kórusokról, mint az 1958 óta működő kamarazenekarról, a Tillai Aurél vezette
vegyeskarról és az 1962-ben alakult női karról, amelyek nemcsak itthon, hanem nyugaton is
elismerést vívtak ki maguknak. Hogy csak néhány példát említsünk: 1976-ban hazánkat a
BBC minden évben megrendezett nemzetközi rádiós versenyén a pécsi Tanárképző női kara
képviselte. Ugyanebben az évben az intézmény vegyeskara az „Énekeljenek a népek”
elnevezésű belgiumi kórusfesztiválon első helyezést ért el az ifjúsági kategóriában. A hazai
sikereket olyan rendezvények fémjelzik mint a kétévente megrendezésre került Helikon,6
ahonnan a már említett karok mellett szólistáink is számos első és különdíjakkal tértek haza,
vagy az egyetemek-főiskolák kórusainak-énekeseinek fesztiválja, ahol a pécsiek ugyancsak a
legmagasabb fokozatot érték el. A kórusok és szólisták repertoárjában zömmel Kodály és
Bartók művek szerepeltek, hiszen a Kádár-korszak a kulturális életben is változást hozott, s a
két zeneszerző újból a zeneművészet klasszikusává vált.

6

Az 1970-ben megrendezett Helikon-ünnepségeken a Pécsi Tanárképző Főiskola a fesztivál legeredményesebb
főiskolája címet kapta meg.
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A kórusok mellett szót kell ejtenünk a főiskolán működő együttesekről is. Egyik
sikeres és kedvelt együttes a Spirituálé énekegyüttes volt, a másik az 1978-ban búcsúzó,
Radnóti, József Attila, Ady és Weörös Sándor verseket megzenésítő Szélkiáltó.
A főiskola kulturális élethez tartozott a színház is, amely nem csak a színházba járást
jelentette, hanem a főiskola irodalmi színpadát, egészen pontosan annak munkásságát, a
kulturális életben betöltött szerepét is. Ez az irodalmi színpad a főiskola megalakulása óta
működött és bár elsősorban a helyi igények kielégítése volt a profilja, többször részt vett az
Országos Egyetemi és Főiskolai Színjátszó Fesztiválokon. 1975-től felmerült a közös színpad
gondolata, amelyet a Vészi Magdolna vezette Tanárképző színpada teljes mértékben
támogatott. Még ez évben létre is hozták a Közös Egyetemi Színpadot, amelybe a legjobbak
kerültek be, s a nagyobb támogatás eredményeként felvehették a versenyt az ország több
nagynevű egyetemi színpadával. Ami a közművelődést illeti, az 1970-es évek közepéig
jelentős visszaesést figyelhetünk meg a tanárképzősök körében. Nagyot esett ugyanis az
egyetemi-főiskolai színházbérletek iránti igény, egyre kevesebben látogatták a Filharmónia
hangversenyeit is, a művelődési házakkal is alkalomszerű és nem kellően megtervezett volt a
kapcsolat. A diákságot passzivitással és közömbösséggel vádolták – olvasható az Universitas
1978. februári számában. Ez az általános hanyatlás az egyetemi-főiskolai színjátszásban is
megmutatkozott, ennek ellenére már az 1980-as évek elejére ismét pezsgés indult meg.
Az irodalmi élet a színjátszáson kívül versenyek és vetélkedők formájában is
megmutatkozott. Ilyenek voltak a próza-, vers és szövegmondó versenyek, szavalóversenyek,
olvasásversenyek, a Kazinczy helyes kiejtési verseny, valamint a nyelvi vetélkedők, amelyek
a Népek Barátsága Hét, a PJOT, illetve a Magyar Nyelv Hete keretei között kerültek
megrendezésre.
A vetélkedők körét bővítették a szakmai, politikai, szellemi vetélkedők, amelyek
többsége szintén a Főiskolai- illetve Egyetemi-Főiskolai Napok keretében zajlottak. A pécsi
tanárjelöltek több ilyen vetélkedőn arattak bravúros győzelmet: az 1970-es években a
NOSZF-nak nevezett, hazánkban november 7-én ünnepelt esemény tiszteletére rendezett 5
fordulós „Ki ér előbb Moszkvába?”, továbbá a „Hazai esték” című televíziós
vetélkedősorozaton, vagy a „Köszöntjük forradalmainkat” című politikai tömegrendezvényen;
az 1980-as évekeben az Egri Ho Si Minh Főiskolán rendezett „Ki tud többet a
Szovjetunióról?”, illetve az Universitas Fesztivál „Universitas Sopianae” elnevezésű
vetélkedőn.
A kulturális terület részét képezték a Főiskolai Napok illetve az Ifjúsági Hét keretében
megrendezett kiállítások, például fotókiállítás vagy a magyar–történelem szakosok Várkonyi
Nándor és Weörös Sándor kézírását bemutató kiállítása. De számtalan kiállítást szerveztek a
Rajz Tanszék tanárai és hallgatói egyaránt.
A szabadidő eltöltésére egyéb más alternatíva és program is kínálkozott. A kulturált
művelődést és szórakozást többek között a klubok működtetésével kívánták biztosítani. 1970.
március 21-én megnyílt a főiskola klubja, ahol a klubtagok számára tudományos, politikai,
irodalmi és művészeti rendezvényeket szerveztek. Bár a pécsi tanárképző diákjai már 1968ban szerettek volna pinceklubot létrehozni, erre csak 1973-ban nyílt módjuk és alkalmuk. A
pinceklub célja elsősorban a pihenési és szórakozási lehetőség biztosítása volt, de a hétvégi
zenés, táncos rendezvényekkel a tehetségek kibontakozását ill. kibontakoztatását is elősegíteni
kívánták. Hétköznaponként komolyzenei klubként, ún. alklubként működött, emellett
különféle sorozatok, programok rendezésére is sor került. „Szerintem...” címmel rendezték
meg azt a vitaműsort, ahol a hallgatók a főiskoláról, az oktatás tartalmáról és rendszeréről
nyilváníthatták ki véleményüket. Egy újfajta tanár-diák viszony kialakulásának lehetőségét
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látták ebben. Hétvégén táncházként illetve diszkóként funkcionált a klub, de ezeket
kiegészítették alkalmi rendezvények, például irodalmi estek és vetélkedők. Ezeken felül
zártkörű rendezvényeket is lebonyolítottak, úgymint az Ifjúsági párt alapszervezetének
rendezvényét, ahol a hallgatói párttagok az intézmény vezetőivel beszélgethettek, de nem
egyszer szerveztek színpadi előadást munkásfiatalok részére is.
A főiskolai és a pinceklub mellett filmklub is működött a Tanárképzőn, amelynek
1970-ben 200 tajga volt. Filmszemléket tartottak és a látogatók filmesztétikai ismereteket
kaptak. Olyan filmeket láthattak itt, amelyekhez egyébként nem juthatott volna a közönség.
Néhány példa: az 1930-as évek magyar filmjei, francia újhullám, német némafilmek vagy
valamivel később a Bergman-sorozatok. (UNIVERSITAS, 1977.03.24. VI./8.:5.). 1967-ben a
Baranyai Megyei Moziüzemi Vállalat kezébe vette a filmklubok működtetését és még ez év
őszén megkezdte munkáját a Balázs Béla Filmklub. (DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1970.01.07.:7.) Egy
évvel később a klubnak 2775-re emelkedett a tagjai száma, 1969-ben pedig már meghaladta a
3800 főt. 1977-ben a Moziüzemi Vállalat utánjátszó filmszínházat létesített a Tanárképző
Főiskola Dísztermében, amely részben moziként, részben pedig egyéb feladatokat ellátó
létesítményként működött. Ezzel azt a célt kívánták elérni, hogy a Tanárképző a
közművelődési feladatokat ellátása mellett kulturális centrummá váljék. Hétköznap
délelőttönként tanszékek által megjelölt oktatófilmeket vetítettek, délutánonként és
szombatonként pedig a gyerekeket várták. 1982-ben hallgatói kezdeményezésre és az akkori
állami és KISZ-vezetőség támogatásával a mozi egyetemi filmklubbá alakult.
Az 1970-es években a Tanárképzőnek Jazz Klubja is volt, amely a jazz zene iránt
érdeklődőket várta élő zenével és lemezbemutatóval.
Az igazi kikapcsolódást természetesen a mulatságok jelentették. Ilyen volt az évente
megrendezésre kerülő gólyabál, ahol gólyaavatásra, tombolahúzásra és szépségkirálynő
választásra került sor. A gólyabálok előtt a gólyanapon diszkó, mozi és sok meglepetés várta a
hallgatókat. De nem feledkezhetünk meg a farsangról és a Télapó-ünnepségekről sem. Az
intézményen kívüli programok között számos beatzenei (Illés, Omega), és jazz koncertek
szerepelt.
Tudományos élet
A tudományos élet színterei a diákkörök, szakkörök és szakkollégiumok voltak. Bár az
első diákkör (12 diákkör – 132 tag) 1954-ben, az akkor még Pécsi Pedagógiai Főiskola néven
működő intézményben alakult meg, az igazán aktív tudományos munka az 1960-as évektől
veszi kezdetét a KISZ irányítása alatt. A tudományos diákkörök célja abban állt, hogy a
hallgatókat hivatásukra felkészítve elmélyültségre, elemző látásmódra, kombináló
törekvésekre és önállóságra nevelje, hogy egy-egy problémához vagy akár egy témakör
feldolgozásához alkotóan, dialektikus szemlélettel közeledjenek, vagyis hiányozzon a
sematikus prakticizmus (HEGEDŰS, 1967).
Az 1962–63-as tanévben 10 szaktárgyi diákkör és 5 tudományos diákkör működött a
főiskolán. Ugyanebben a tanévben kötelezővé tették minden III. évesnek, hogy egy szaktárgyi
diákkör munkájában részt vegyen.
1960-ban mérték össze először tudásukat a pécsi tanárképzősök más egyetemek és
főiskolák hallgatóival Szegeden a IV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Ekkor 4
pályamunkával indultak. 1963-ban a VI. OTDK-n már 8, míg az 1965-ös VIII. konferencián
14 pályamunkával nevezett be a pécsi főiskola. A 14 dolgozat témakörei között szerepelt a
biológia, marxizmus-leninizmus (politikai gazdaságtan), pedagógia, nyelvészet és néprajz,
valamint a magyar.
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1965-től a diákköri szervezet árnyaltabbá válik. Ez azt jelentette, hogy az elsőéves
hallgatók szakkörökben kezdték el tudományos munkájukat, amelyek a tudományos diákkör
előkészítői voltak. Ez évben a főiskolának 6 szakköre (87 taggal) és 6 diákköre (109 taggal)
volt. Az 1970-es évek még több konferenciaszereplést és sikert hoztak a hallgatóknak és
természetesen az intézménynek. Ilyen volt az 1970-ben Pécsett először megrendezett XI.
OTDK Társadalomtudományi Szekciója, amely rendkívül sikeres volt mind a szervezés
(ünnepélyes megnyitó, ismerkedési est, ülések, zenés műsorok), mind az elért eredmények
tekintetében.7 E konferencia Egerben és Nyíregyházán rendezett Természettudományi illetve
Magyar-irodalom szekcióiban egyaránt kiemelkedőek voltak a pécsi hallgatók. A még
virágzóbb, eredményesebb diákköri munka, illetve annak meghatározott keretek között folyó
működése elősegítésére 1970-ben megalakították a Tanárképző Főiskola Tudományos
Diákköri Tanácsát (TFDT), 1974-ben pedig megjelentették a PTF Tudományos Diákköri
Tanulmányok című kiadványát, amely a publikálási lehetőséget hivatott biztosítani. A hazai
konferenciák mellett a tanárképzősök nemzetközi Tudományos Diákköri Konferenciákon is
szerepeltek. A szocialista országok első ilyen jellegű konferenciáját először Pécsett, 1976-ban
rendezték meg, amelyre tíz országból érkezetek a szereplők. Két évvel később pedig a pilseni
nemzetközi konferencián 3 hallgató képviselte a Pécsi Tanárképző Főiskolát. Az Országos
Tudományos Diákköri Konferenciákon az 1970-es évek végén is folytatódott a pécsiek
sikersorozata. 1979-ben például a Kaposvárott megrendezett XIV. OTDK-n az intézmény
pedagógiai és pszichológiai dolgozatokkal képviseltette magát. Bárdossy Ildikó, aki ma a PTE
BTK Neveléstudományi Intézet docense, első díjat nyert pszichológia szekcióban.
A diákkörök mellett a hallgatóknak szakkollégiumokban8 nyílt lehetőségük
tudományos tevékenységre. A tanárképző főiskolák szakkollégiumi mozgalma az 1970-es
évek elején indult meg országos szinten és elsőként a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1971
februárjában, Háry László irányításával. Tagjai azok a kollégisták és albérletesek lehettek,
akik eleget tettek a szakkollégiumi felvételi követelményeknek. Ennek értelmében a II., III. és
IV. éves szakkollégistának 4-es tanulmányi átlaggal kellet rendelkezett, az ez alatti eredmény
ugyanis a tagság felfüggesztését vonta maga után. Az elsőéves hallgatók bekapcsolódhattak a
munkálatokba, részt vehettek beszámolókon és előkészítőn. A jelentkezés önkéntes volt, de
tanszéki ajánlás kellett hozzá. A szakkollégium tagjainak heti 2 óra nyelv és a választott
tantárgyból szintén heti 2 óra különfoglalkozáson kellett részt venniük. A zavartalan és
sikeres munka érdekében a B kollégiumban szakkollégiumi szobát és könyvtárt bocsátottak a
szakkollégisták rendelkezésére. Az 1974–75-ös tanévben a Tanárképző Főiskola Kiváló
Kollégiuma szervezésében két újabb szakkollégiumot indított: Bókay Antal, az Irodalom
Tanszék tanársegédjének vezetésével irodalom szemantika kiegészülve Hegel és Lukács
György esztétikájának tanulmányozásával. A másik szakkollégium Lukács Györgyhöz
kapcsolódó szakkollégium, melynek témája a marxista társadalomfelfogás Lukács György
műveiben volt. E szakkollégium vezetője Czirják György tanársegéd volt.
A tudományos életben való részvétel nem merült ki a diákköri konferenciákban. A
hallgatók országos egyetemi-főiskolai konferenciákon, tudományos ülésszakon és egyéb hazai
illetve nemzetközi – szocialista országokon belüli – konferenciákon vehettek részt.
Külföldi tanulmányutak

7
8

Ezen a konferencián három PTF hallgató kiemelt díjban részesült.
A szakkollégiumok a kollégiumi képzés új egységét illetve a kollégiumon belüli részegységét jelentették.
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A Pécsi Tanárképző Főiskola számos külföldi főiskolával, egyetemmel állt szoros
kapcsolatban. Ezek elsősorban olyan szocialista országbeli felsőoktatási intézmények voltak,
mint az Újvidéki Egyetem, a Nagyszombati Pedagógiai Intézet, a Lipcsei Pedagógia Intézet
az ukrajnai Drogobicsi Főiskola, vagy a csehországi Pilseni Egyetem Pedagógiai Kara. Az
intézmény hallgatói azonban nem csak tanulmányutak, hanem csere-akciók, szakmai
kirándulások és nyári munka keretében heteket tölthettek el a Szovjetunióban (Leningrádban,
Vlagyimirban és Moszkvában), Lengyelországban, de a Német Demokratikus Köztársaság
több városában is. 1962-ben például – adja hírül az Ifjú Pedagógus (IFJÚ PEDAGÓGUS,
1962:14-15.) – a PTF négy magyar–német–ének szakos hallgatója drezdai úttörőtáborban
töltött egy hónapot, magyar–történelem–orosz szakosok pedig a Szovjetunióban tartózkodtak
három hétig, ahol városnézéssel teltek napjaik. Az 1960-as évekre ezek a kapcsolatok még
szorosabbá váltak. A Dunántúli Napló 1963. június 14-i számában megjelent cikkéből tudjuk
meg, hogy a Szovjetunióból érkezett négytagú küldöttség megállapodott a pécsi főiskolával,
hogy orosz szakosok egy évre Leningrádba mehetnek tanulni. Csere-akció keretében (PTF és
a Leningrádi Víziközlekedési Egyetem között) 1970-ben 20 pécsi hallgató utazott
Leningrádba és 20 szovjet hallgató érkezett városunkba, akik még a kertvárosi lakótelep
alapozási munkálataiban is részt vettek.9 Külföldi nyári szakmai gyakorlaton vehettek részt a
délszláv tanszék tanulói a Belgrádi Egyetem Filológiai Fakultásán, a földrajz szakosok pedig
kötelező terepgyakorlatukat végezhették Jugoszláviában. A pécsi tanárjelölteknek lehetőségük
volt továbbá nyári nyelvkurzus keretében az NDK-ba (Berlin, Halle, Lipcse) és Jugoszláviába
(Zadar, Belgrád) utazni.
Az 1970-es évektől kezdve a „külföld” már nem csak a szocialista országokat
jelentette. Az enyhülés, a kádári puha diktatúra jele volt a nyugati országok felé nyitás.
Pécsett, miután 1970-ben létrehozták az angol tanszéket, a hallgatók rendszeresen utaztak
Angliába (Exeter városába) nyelvtanfolyamokra, de több alkalommal járt pécsi diákküldöttség
az Exeteri Egyetem is.10 Az egy hónapos tanulmányút során bepillantást nyertek az egyetemi
és kollégiumi életbe, illetve az általános iskolában folytatott tanítási gyakorlatokba.
Az itthon tanuló nappali tagozatos hallgatók mellett többen kerültek ösztöndíjjal
külföldre, vagyis a Szovjetunióba, Bulgáriába, az NDK-ba és Csehszlovákiába. A külföldi
szocialista országok egyetemeivel, főiskoláival fennálló kapcsolatok célkitűzései között
szerepelt ugyanis a fiatal oktatók számára hosszabb ösztöndíjas tanulmányutak biztosítása. A
kétoldalú kapcsolatok módot adtak arra, hogy az oktatók előadásokat tarthassanak, illetve az
intézmények egymás oktató-nevelő munkáját tanulmányozhassák. Az ösztöndíjasok 3
csoportból kerültek kiválogatásra: pályázhatott egyetemi-főiskolai hallgató, érettségizők és
dolgozó fiatalok, akik a közelmúltban tettek érettségit és szakmai gyakorlatot szereztek egyegy szakterületen. Sok esetben a gondot a hallgatók nem megfelelő nyelvtudása jelentette,
különösen a Szovjetunióban tanulók számára. Itt ugyanis nem volt nyelvi előkészítő,
ellentétben más országokkal, mint például Bulgária, Lengyel- és Csehország, ahol egy féléves
vagy egy éves előkészítőn vettek részt a diákok.
Diákmunkák
A Pécsi Tanárképző Főiskola hallgatóinak életéhez hozzátartozott a társadalmi
munkavégzés és a nyári munka. A társadalmi munkák keretében a hallgatók közművelődési,
9

1968 óta több száz, a szocialista országokból érkező egyetemi-főiskolai hallgató járt hazánkban a Pécsi Népek
Barátsága Nyári Egyetem keretében, illetve a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) szervezésében.
10
Az Exeteri Egyetem Tanárképző Főiskola Karának hallgatói is jártak Pécsett egy csereprogram keretében. Itttartózkodásuk ideje alatt megismerkedtek a hazai bankokkal, a Mecsekkel és a pécsi iskolákkal.
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emellett jórészt betakarítási munkát végeztek. Esetenként építő- és egyéb munkálatokban is
részt vettek. A tudatos és tervszerű, szervezett keretek között folyó munkavégzésnek része
volt a társadalmi oktató-nevelő munka, amely az oktatók eszmei-politikai továbbképzését
jelentette. A közművelődési munka során, amely a PTF KISZ-Bizottsága és a városi/falusi
tanács művelődési osztálya között létrejött együttműködési szerződés értelmében és keretében
folyt, a főiskola hallgatói a művelődésbeli különbségek csökkentése, a munkásműveltség
segítése és a szocialista szakemberek képzése érdekében népművelői feladatokat láttak el. Ez
az általános és középiskolás diákok – elsősorban a hátrányos helyzetű illetve munkás-paraszt
család gyermekei – korrepetálását, valamint továbbtanulásuk segítését, felvételire való
felkészítését jelentette. Ennek okán a főiskolások többször jártak komlói, sellyei, mohácsi és
egyéb vidéki, falusi iskolákban. Az oktató-nevelő munka azonban, a társadalmi munka
szakmai jellegűvé tétele érdekében, magában foglalta a középiskolai politikai szakkörök és
vitafórumok szervezését és vezetését egyaránt. A társadalmi munkák másik körét a
betakarítási munkák jelentették. 1960 és 1970 között a nyári és őszi szezonban több száz pécsi
tanárképzős dolgozott az állami gazdaságokban, TSZ-ekben, ahol almát, szilvát, répát szedtek
vagy éppen kukoricát címereztek. A PTF és a Pécsi Állami Gazdaság között megállapodás is
született, melynek értelmében a munkából távol maradni csak rendkívüli esetben lehetett, s
igazolatlan hiányzás a Tanulmányi Osztály által indított fegyelemi eljárást vont maga után.11
Társadalmi munka címén részt vettek vasúti rekonstrukcióban, parkrendezésben,
területszépítési munkákban, a KISZ megyei és városi bizottságán telefonügyeletet vállaltak
vagy gyorsforgalmi műutak építésén dolgoztak. Sokan nem csak itthon vállaltak és végeztek
munkát, hanem a szocialista országokban is. Többen jártak és dolgoztak Berlinben, a berlini
sörgyárban, amely a pénzkereseti lehetőség mellett a nyelvgyakorlást is elősegítette. 12 A nyári
munkák színes palettáját „vonultatta fel” az Universitas diáklap. Bárki a hallgatók közül
dolgozhatott a pécsi Pannónia Sörgyárban, a Postaigazgatóságnál hírlapkezelőként, a Pécsi
Állami Gazdaságban, a MÁV-nál, múzeumokban vagy akár borgazdaságban. Munkában nem
volt hiány.

Összefoglalás
A második világháborút követő időszakban fellépő tanárhiány megoldásra várt. Az
akkori kormány, a pártvezetés illetve a Művelődésügyi Minisztérium főiskolák létrehozásával
kívánta orvosolni e problémát. Ennek eredményeként 1948-ban olyan főiskolák kezdték meg
működésüket, amelyek falai között az új típusú általános iskolák számára egyrészt szaktárgyi
oktatásra felkészített, másrészt szocialista világnézetre „nevelt” hallgatókat, leendő
pedagógusokat képeztek. Az egykori pedagógiai főiskolák, így a Pécsi Tanárképző Főiskola is
– amely 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit – tanárképző főiskola minősítésben, hosszú és
küzdelmes utat jártak be. Az egyetemeknek a főiskolák bezárását szorgalmazó
támadássorozatait kivédve, a Pécsi Tanárképző Főiskola 1962-ben kezdte meg működését,
vagyis a pedagógusképzést. A hallgatók négyéves kétszakos képzési formában tanulhattak,
nappali és levelező tagozaton egyaránt. 1960 és 1970 között beérett a gyümölcs, hiszen
hallgatók százai kezdték meg tanulmányaikat a pécsi tanárképzőn és ez a szám évről évre
nőtt. Pezsgő élet indult meg, mely nem csak tanulók sokaságából adódott, hanem abból az
11

1978-ban egy újabb 5 évre szóló szerződést írt alá a PTF és a Pécsi Állami Gazdaság, mely úgy rendelkezett,
hogy a megkeresett összeget már a dolgozó hallgatók részére egyénileg ki kellett fizetni. Ezzel kívánták
ösztönözni a hallgatóságot a betakarítási munkálatokban.
12
A Pécsi Tanárképző Főiskola szerződésben állt a Berlini Sörgyárral.
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ifjúsági-diák életből, amelyet a pedagógusjelöltek életek a főiskolán és annak kollégiumaiban.
A hallgatók életének (főiskolás éveinek), szabadidejük eltöltésének megtervezése és szervezése hátterében a Kommunista Ifjúsági Szövetség, a KISZ állt, melynek legfontosabb
feladata a „demokratikus centralizmus” erősítése, az ideológiai-politikai munka
megvalósítása, közösségformálás illetve a hallgatók személyiségének szocialista formálása,
vagyis világnézeti, politikai, szakmai, erkölcsi, kulturális és testi nevelése volt. Ezt a célt
szolgálták a sportrendezvények, koncertek, vetélkedők, a diákkörök, a táborozás, a klubok, a
fizikai és közművelődési társadalmi munkák és még sorolhatnánk. Az intézmény mind a
sport, a kultúra, mind a tudomány terén évről évre nagyobb sikereket ért el. A sportéletet
elsősorban a sportegyesület határozta meg, hiszen a testnevelés, az egyén testkultúrája
fejlesztésének társadalmi szerepe és jelentősége egyre inkább növekedett. Bizonyítják ezt a
különféle szakosztályok életre keltése, a Főiskolai Napok keretében rendezett Spartakiádok és
egyéb olyan versenyek, bajnokságok, ahol a hallgatók a sok nehézség ellenére, nagyszerű
eredményeket produkáltak. A sport mellett megerősödtek az iskola művészeti csoportjai és
tudományos diákkörei, szakkollégiumai is. A kulturális élet széles skálán mozgott.
Gondolhatunk itt a Rajz Tanszék hallgatóinak kiállításaira és műalkotásaira, a komolyzenét
képviseltető kórusokra, a könnyűzenét játszó együttesekre, az irodalmi színpadra vagy akár a
klubokra. Az intézmény tudományos életben betöltött szerepét a szakkollégiumok, a
tudományos diákkörök és természetesen a szakmai előadások ill. pályamunkák számának
fokozatos növekedése tükrözi. De mindezek mellett számos olyan dolog létezett és működött,
amelyek hatással voltak a diákéletre, s melyekről nem vagy a teljesség igénye nélkül esett szó.
Láthatjuk, hogy bár egy szervezett keretek között zajló diákéletről beszélhetünk,
amellyel igyekeztek a hallgatókat „megóvni” a negatív hatásoktól, mégis programokban,
sportban, zenében, kultúrában és tudományban gazdag élet volt ez a 20 év.
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MELLÉKLET
1. számú melléklet. A hallgatók száma a szülők állandó lakhelye szerint, nappali
tagozaton.

1970/71-ES TANÉV

MEGYE
BARANYA
SOMOGY
GYŐR–SOPRON
VESZPRÉM
FEJÉR ÉS TOLNA

HALLGATÓK SZÁMA
143
137
120
116
107–107

1974/75-ÖS TANÉV

MEGYE
BARANYA
VESZPRÉM
SOMOGY
FEJÉR
ZALA

HALLGATÓK SZÁMA
405
193
163
139
138

1978/79-ES TANÉV

MEGYE
BARANYA
GYŐR–SOPRON
VESZPRÉM
SOMOGY
ZALA

HALLGATÓK SZÁMA
437
203
199
182
160

1982/83-AS TANÉV

MEGYE
BARANYA
GYŐR–SOPRON
SOMOGY
ZALA
VESZPRÉM

HALLGATÓK SZÁMA
404
203
187
182
159

2. számú melléklet. A hallgatók szak/szakágankénti megoszlása, nappali és levelező
tagozaton.

1970/71-ES TANÉV
NAPPALI

1974/75-ÖS TANÉV
NAPPALI

SZAK/SZAKÁG
MATEMATIKA–FIZIKA
MAGYAR–OROSZ
MATEMATIKA–MŰSZAKI
MATEMATIKA–KÉMIA
BIOLÓGIA–
MEZŐGAZDASÁG

HALLGATÓK SZÁMA
205
162
130
97
67

NŐK SZÁMA
164
149
83
84
51

SZAK/SZAKÁG
MATEMATIKA–FIZIKA
MATEMATIKA–KÉMIA
MATEMATIKA–
MŰSZAKI

HALLGATÓK SZÁMA
216
137
130

NŐK SZÁMA
172
118
77
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1978/79-ES TANÉV
NAPPALI

1982/83-AS TANÉV
NAPPALI

1970/71-ES TANÉV
LEVELEZŐ
(RENDES)

1974/75-ÖS TANÉV
LEVELEZŐ (RENDES)

1978/79-ES TANÉV
LEVELEZŐ (RENDES)

1982/83-AS TANÉV
LEVELEZŐ (RENDES)

MAGYAR–OROSZ
MAGYAR–
TÖRTÉNELEM

97
93

92
73

SZAK/SZAKÁG
MATEMATIKA–FIZIKA
MATEMATIKA–KÉMIA
MAGYAR–OROSZ
MAGYAR–
TÖRTÉNELEM
FÖLDRAJZ–
TESTNEVELÉS

HALLGATÓK SZÁMA
145
127
125
119

NŐK SZÁMA
99
101
119
91

115

47

SZAK/SZAKÁG
MAGYAR–OROSZ
MAGYAR–
TÖRTÉNELEM
BIOLÓGIA–
TESTNEVELÉS
MATEMATIKA–FIZIKA
OROSZ–TÖRTÉNELEM
SZAK/SZAKÁG
MAGYAR–OROSZ
BIOLÓGIA–
MEZŐGAZDASÁG
MATEMATIKA–FIZIKA
MAGYAR–TÖRTÉNELEM
BIOLÓGIA–FÖLDRAJZ

HALLGATÓK SZÁMA
148
135

NŐK SZÁMA
137
99

121

60

115
109
HALLGATÓK SZÁMA
107
97

78
92
NŐK SZÁMA
95
64

69
60
37

52
45
33

SZAK/SZAKÁG
BIOLÓGIA–
MEZŐGAZDASÁG
MAGYAR–
TÖRTÉNELEM
MAGYAR–OROSZ
BIOLÓGIA–FÖLDRAJZ
MATEMATIKA–FIZIKA

HALLGATÓK SZÁMA
190

NŐK SZÁMA
140

158

117

109
99
91

105
83
63

SZAK/SZAKÁG
MAGYAR–
TÖRTÉNELEM
BIOLÓGIA–
MEZŐGAZDASÁG
BIOLÓGIA–FÖLDRAJZ
FÖLDRAJZ–
TESTNEVELÉS
BIOLÓGIA–
TESTNEVELÉS

HALLGATÓK SZÁMA
136

NŐK SZÁMA
108

113

94

100
99

76
23

75

39

SZAK/SZAKÁG
BIOLÓGIA–TECHNIKA
MAGYAR–OROSZ
MAGYAR–
TÖRTÉNELEM
MATEMATIKA–KÉMIA

HALLGATÓK SZÁMA
54
51
43

NŐK SZÁMA
33
48
32

42

34
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OROSZ–TÖRTÉNELEM

27

1. kép. Vetélkedő a Pécsi Tanárképző Főiskolán.

25
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2. kép. Farsang.
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3. kép. Ifjúsági hét.
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4. kép. Országos egyetemi-főiskolai kézilabda-mérkőzés a Tanárképzőn.
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5. kép. Fürdőruhás lányok a tanárképzőn.
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6. kép. Tanárképzősök betakarítási munkán.

