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OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

A professzionalizációs folyamatok 
történetének kutatása a 2000-es 

években
Az oktatásügy professzionalizációs folyamatait reflektáló kutatások a 

tanítók, a tanárok, a neveléstudományokat kutatók 
professzionalizációs folyamataira egyaránt kiterjedtek. A látszólag 

oly különböző csoportok professzionalizációjának mindenütt 
előforduló eleme a képzettség/szakirányú diploma/minősítettség, a 

normatív alkalmazási feltételek, a kamarai-egyesületi jellegű 
szerveződés, a kongresszusok, tanszékek és karok, a standardizált 
normák alapján működő szakmai, illetve tudományos folyóiratok, 

könyvsorozatok létrejötte és sorsának alakulása. Jelen vizsgálatban a 
2000 után önálló könyvként publikált műveket és az öt legfontosabb 

neveléstudományi folyóiratban (1) publikált tanulmányokat 
tekintettem át, ezen az idő- és forráskörön kívül csak kivételesen 

indokolt esetben terjeszkedtem.

A népiskolai professzionalizációs folyamatok

A tanítók professzionalizációs folyamatai összefonódnak a tanítóképzők tanári elit-
jének professzionalizációs folyamataival. A tanítói professzionalizációs folyama-
tok egyik legfontosabbika a tanítóképzés évszázados története – melyről Donáth 

Péter (2007, 127. o.; Donáth és Preskáné, 2007) tanulmányaiban, majd MTA doktori 
értekezésében (Donáth, 2008a, 2008b) (2) olvashatunk. Számos kutatás zajlott Szabó 
Attila (2009) irányításával Erdélyben. A tanítóképzéssel konferencia foglalkozott: Sza-
bolcs Éva (2003), Kékes Szabó Mihály (2003), Vincze Tamás (2003), Hegedüs Judit 
(2003) eredményei váltak így publikussá (lásd még: Kelemen, 2003, 15–16. o.).

A tanítók létviszonyainak, a foglalkozás standardizációs folyamatainak bemutatása 
terén Baska Gabriella, Nagy Mária és Szabolcs Éva tanulmányaira (például: Nagy, 2001) 
és az 1901-es állapotokot bemutató könyvére (Baska, Nagy és Szabolcs, 2001) utalha-
tunk elsősorban, melyet Nagy Mária (2006) 1911-ről szóló tanulmánya egészít ki.

A tanítók mozgalmait, (Nagy Mária 1990-es évekbeli monográfiája után) 2000 után 
Kelemen Elemér (2004a, 2004b) tanulmányai és tanulmánykötete (Kelemen, 2007) (3) 
révén tanulmányozhatjuk.

A néptanítók és a középiskolai tanárok között elhelyezkedő polgári iskolai tanítóság 
képzésével – a szegedi intézményről korábban diákrekrutációs szempontból egy Karády 
kismonográfiai készült – ebben az évtizedben Nagy Péter Tibor (2004) foglalkozott.
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A középiskolai tanárság professzionalizációja

A középiskolai tanárság szakmásodásának folyamatai közül a tanárképzés kérdésének 
neveléstudománytörténetét Németh András (2003b, 2009) tanulmányaiból, szervezet- és 
intézménytörténetét Mann Miklós (2004) tanulmányából és Ladányi Andor (2008) 
monográfiájából (4) ismerhettük meg.

Minthogy a nevelésügy szférájában az iskolázottságot igénylő foglalkozások közül 
legintenzívebb a személyzet nőiesedése, mégpedig a rendszerben alulról felfelé haladva 
történetileg is követhető fázisokban és etapokban, a kérdés sokfelől elemeztetik 
Pukánszky Béla (például: 2007) munkáiban.

Tekintettel arra, hogy a bölcsész- és természettudományi karokon folyó képzés minő-
ségi és mennyiségi kérdései, a tanári kar és a hallgatóság alakulása a középiskolai tanár-
ság képzésének és arculatának alapvető meghatározója, elvileg minden tudománytörté-
neti munka fontos lenne; ez alkalommal csak azt említjük meg, hogy a bölcsészkarok és 
természettudományi karok professzorainak összetételével foglalkozott Karády Viktor 
(2007).

A bölcsészkarok és ttk-k hallgatóinak összetételéről is született néhány tanulmány: a 
kolozsvári tanárképzés történetéhez Nagy Péter Tibor (2006), a két háború közötti kép-
zéshez – külön kiemelve a nőiesedés folyamatait – Biró Zsuzsanna Hanna és Nagy Péter 
Tibor (2007). A két háború közötti pécsi bölcsészekről Fekete Szabolcs ír doktori érteke-
zést. Az 1980-as évekről Kocsis Mihály (2002) értekezett.

A külföldi tanulmányokkal foglalkozik (bár a bölcsész és természettudósokat nem kiemel-
ve, de ez a munka a forrásbázison jól elvégezhető) Szögi László (2001) sorozata. (5)

A szak szerinti specifikáció a középiskolai tanári professzionalizáció egyik alapvető 
tulajdonsága. Gordon Győri János (2004) a magyartanárokról , Nagy Péter Tibor (2009) 
a történelemtanárokról, Bodnár Ilona (2007) a testnevelőkről (akikről a ’90-es években 
már született egy monográfia Szabó Lajos tollából) értekezett.

Az oktatásügyi szerveződések nem egyesületszerű, de kongresszusszerű történetével 
Géczi János (2005), Kelemen Elemér (2008), Lányi Katalin (2008b), Szabolcs Éva 
(2006) foglalkozott.

A középiskolai tanárok professzionalizációjáról – ráadásul magyar-porosz összehason-
lításban – írt könyvet Keller Márkus (2010).

A neveléstudomány professzionalizációja

A magyar egyetemi neveléstudomány átfogó feldolgozását ebben az időszakban előbb 
a reformpedagógia felől indulva (2004a), majd az osztrák/német folyamatokkal párhuza-
mosítva (2003a), Herbart-hatást elemezve (2002), az életreformmal kapcsolatba állítva 
(2005a), illetve teljes nemzetközi kontextusba helyezve (2002) Németh András végezte 
el monográfiáiban (2004b, 2005c). (6) Németh (2008) a neveléstörténet történetére külön 
is kitért.Külön ülés foglalkozott a Herbart-hatással (A herbartianizmus…, 2002; Németh, 
2002; Pukánszky, 2002; Mikonya, 2002; Brezsnyánszky, 2002; Kiss, 2002).

Külön megemlíthetjük, hogy a neveléstörténetírás nemcsak a neveléstudomány-törté-
netet, hanem a neveléstörténet történetét is reflektálja, utalok elsősorban a Pukánszky 
Béla (2008) által szerkesztett e tárgyú tanulmánykötetre, illetve a az ONK-k figyelemmel 
kísérésére (Pukánszky, 2010).

Az egyetemi pedagógia mellett a reformpedagógia részben intézményi kereteken kívül 
szervezkedett – ezt kutatta Németh Andráson kívül Nóbik Attila (2001). A gyermektanul-
mányozás sajtóbeli objektiválódásával foglalkozott Szabolcs Éva (2002). Az életreform 
és a neveléstudomány kapcsolata külön ülés tárgya volt (Németh, 2005a; Baksa és Sza-
bolcs, 2005; Kiss, 2005; Tészabó, 2005; Pukánszky, 2005; Németh, 2005b; Mikonya, 
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2005). (Megjegyzendő, hogy neveléstudománytörténeti, eszmetörténeti, módszertantör-
téneti tanulmányok ezeken kívül is születtek, de a professzionalizáció-történet szempont-
jából ezeket ítéltük fontosnak.)

Az egyes egyetemeken zajló folyamatok kutatásából kiemeljük Brezsnyánszky László 
(2007) és munkatársai kutatásait Debrecen, Németh Andrásét (2001) Budapest vonatko-
zásában, illetve Pukánszky Béláét Szegeden.

A professzionalizáció olyan fontos részterületét, mint a szakmai sajtó megjelenése és 
differenciálódása, Géczi János (2007) kutatta. (A pedagógiai sajtó szisztematikus elem-
zésére korszakunkon kívüli példa Mann Miklós és Szabolcs Éva tanulmánykötete.)

A professzió kézikönyveinek elemzésére vizsgált korszakunkon még kívül kerített sort 
Pukánszky Béla (1998) és Németh András.

A neveléstudományok fejlődésében az 1945 utáni időszakot Sáska Géza (2004, 2006, 
2008) elemezte több alkalommal. Németh 
András és Biró Zsuzsanna Hanna (2009) 
szerkesztésében tanulmánykötet jelent meg 
az időszakról.

Az 1990 utáni időszak empirikus eszközök-
kel történő feldolgozása annyiban tekinthető a 
neveléstudomány professzionalizáció-történeti 
kutatásai részének, hogy a folyamatok szerep-
lői – gyakorlatilag mindenki, aki ebben az 
időszakban nagyobb hatást gyakorol a magyar 
neveléstudomány professziona-lizációs folya-
mataira – egy ma már történelmivé vált korban, 
a kemény, majd puha pártállam korában szoci-
alizálódott, járt egyetemre, szerzett tudomá-
nyos fokozatot stb. Az 1990 után alkotó nem-
zedékek generációspeci-fikus vizsgálata ezért 
objektíve történeti vizsgálat.A kutatások és 
publikációk közül kiemelhető a neveléstudo-
mány minősítettjei körében Hrubos Ildikó 
(2002; Szemerszki, 2001; Veroszta, 2001) veze-
tésével folyt kutatás, illetve a ELTE diskurzus-
kutató műhelye által végzett négy szakfolyóirat 
10 évfolyamát áttekintő, s abból prozopográfiai 
jellegű következtetéseket is levonó kutatás, 
melynek eredményei közül Biró Zsuzsanna 
Hanna (2009) tanulmányaira, illetve a Németh 
András és Biró Zsuzsanna Hanna (2009) által 
szerkesztett tanulmánykötetre hívom fel a 
figyelmet elsősorban. Kozma Tamás (2004) a neveléstudomány professzionalizációs folya-
mataiban zajló változásokat szintén a pártállam korabeli előzményekre vezeti vissza.

Jegyzet

Az 1990 utáni időszak empiri-
kus eszközökkel történő feldolgo-

zása annyiban tekinthető a 
neveléstudomány 

professzionalizáció-történeti 
kutatásai részének, hogy a folya-
matok szereplői – gyakorlatilag 

mindenki, aki ebben az időszak-
ban nagyobb hatást gyakorol a 

magyar neveléstudomány 
professzionalizációs folyamatai-

ra – egy ma már történelmivé 
vált korban, a kemény, majd 

puha pártállam korában szocia-
lizálódott, járt egyetemre, szer-
zett tudományos fokozatot stb. 
Az 1990 után alkotó nemzedé-
kek generációspecifikus vizsgá-

lata ezért objektíve történeti 
vizsgálat.

(1) Az öt folyóirat az MTA Pedagógiai Bizottsága 
álláspontja szerint: Educatio, Iskolakultúra, Magyar 
Pedagógia, Pedagógusképzés, Új Pedagógiai Szemle. 
Jelen elemzés a A hazai pedagógiatörténeti kutatások 
újabb irányzatai és eredményei c szimpózium Tudo-
mánytörténeti, professzió- és elitkutatások  c. blokkja 
(ONK, 2010 nov 5, Budapest) háttéranyagaként 
készült Németh András felkérésére.

(2) Lásd a kötetek bőséges szakmai reflexióját is, pl. 
Kelemen, 2009; Mann, 2008.
(3) Lásd a reflexiót is: Lányi, 2008a.
(4) Fontos előzménye ennek: Pukánszky, 1989.
(5) Lásd: Karády, 2003, 139. o.
(6) Lásd ennek bőséges szakmai reflexióját is: 
Brezsnyánszky, 2004.

Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években
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