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Bevezetés  

A kibontakozó tudományos-technikai forradalom egyik legjelen-

tősebb hatása a dolgozókra, hogy a korábbiakhoz képest jóval 

magasabb általános és szakmai müveltséget követel tölük. A munka-

erő bővített ujratermeléséhez ugyan mindig is hozzáratozott a 

dolgozók müveltségének, képzettségének "bővített ujratermelése", 

de ennek jelentőségét a kibontakozó változások sokkal inkább 

aláhuzzák. Ez következik a termelésben alkalmazott modern techni-

kából, a korszerű technológiából, amelyek megváltoztatják a mun-

kamegosztást, átalakitják a munka jellegét, és következik abból 

is, hogy a társadalom élete általában jóval magasabb  kulturá- 

lis színvonalon folyik. Igy módosul a társadalom fogyasztási 

szerkezete, javul egészségügyi helyzete, megnövekszik a szabad 

idő, amelynek kulturált eltöltése is magasabb műveltséget köve-

tel. Mindez megnövekedett követelményeket támaszt az oktatással, 

a müvelődéssel szemben. Az új követelmények nem korlátozódhat-

nak a magasabb szakképzettség megszerzésére, hanem az ember ál-

talános müveltségét, esztétikai, etikai, világnézeti képzettsé-

gét is befolyásolják. Mig az ipari forradalom a néprétegektől, 

igy a munkásoktól is az általános iskolai képzés általánossá 

tételét követelte meg, addig a tudományos-technikai forradalom 

a középfokú oktatás általánossá és a felsőoktatás tömegessé té- 

telét teszi szükségessé. Fejlődésünk új szakasza nemcsak azt kö-

veteli meg az embertől, hogy magasabb általános és szakmai mű-

veltséggel rendelkezzen, hanem azt is, hogy tudását rendszere-

sen meg tudja újítani, hozzáigazítva a felgyorsult technikai 

és társadalmi fejlődés követelményeihez. 

Ez permanens képzést, kulturálódást jelent. 
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Az emberektől a szocializmusban az eddig felsoroltakon túl igény-

li a magasabb müveltségi és kultúrális színvonalat a szocialista 

társadalom személyiségformáló funkciója is. 

Előrebecslések szerint távlatilag a közmüvelődés szintje és ha-

tékonysága, a tudományban elért eredmények a társadalom fejlődé-

sének legfontosabb mozgatóerőivé válnak. Igy az oktatás, a müve-

lődés, az iskola kulcshelyzetbe kerül. Perspektivában a legma-

gasabb tudományos és müveltségi szinttel rendelkező társadalom 

olyan helyet foglal majd el a világban, mint korábban a legjobb 

ipari potenciállal rendelkező ország. 

A munka jellegének a technikai és technológiai fejlődésből követ-

kező megváltozása is előtérbe helyezi egyrészt a szakmai és az 

általános müveltség szorosabb kapcsolatát, miközben megnő az ál-

talános müveltség szerepe; másrészt a gyors fejlődés következ-

tében fokozódik a jelentősége az olyan permanens képzésnek, a-

mely biztosítja a munkaerő konvertálhatóságát, az átalakuló mun-

kahelyi struktúrához való gyors alkalmazkodást. 

A dolgozóknak képzésük során maradandó módszert kell kapniuk ah-

hoz, hogy tudásukat rendszeresen - ha szükséges önállóan is - 

bővithessék. Ehhez az alapokat, a tanulási módszereket kell jól 

elsajátitaniuk. A termelési folyamat megköveteli, hogy olyan 

egyetemes tudású munkástipus alakuljon ki, amely a munkaterüle-

tén előforduló mechanikai, villamos, szabályozástechnikai és 

fémmegmunkálási müveletekhez egyaránt ért, a kezelt berendezés 

által megkívánt mértékben. 



Hazánk iskolarendszerével szemben az alábbi hármas követelményt 

támaszthatjuk: egyrészt adjon megfelelő általános műveltséget, 

amely alapját képezi a kulturált, szocialista életvitelnek, az 

emberi értékek kifejlesztésének; másrészt biztosítsa a munka-

megosztás szinvonalának, technikai fejlesztésének megfelelő szak-

emberképzést; és harmadrészt legyen alkalmas a művelődési esé-

lyek egyenlőtlenségeinek ellensúlyozására. A viszonylag gyorsan 

változó körülmények'szükségessé teszik Magyarországon az iskola-

rendszer folyamatos fejlesztését, tökéletesitését. A változás 

fő mozgatója a szakképzéssel szembeni követelmények viszonylag 

gyors módosulása, ami  maga után vonja az általános müveltséget 

biztosító tananyag reformját is. 



I. A közmüvelődés és a társadalmi-gazdasági fejlődés álta-

lános viszonyáról 

Társadalmi-gazdasági fejlődésünk egyik igen fontos feltétele 

a közmüvelődési-közoktatási rendszer megfelelő fejlesztése. 

A helyes fejlesztési koncepció kidolgozásához szükség van a 

társadalmi-gazdasági viszonyok és a közmüvelődés kapcsolódási 

pontjainak alapos vizsgálatára. 

Külön indokolja a fenti kapcsolódások vizsgálatát az a tény, 

hogy foglalkoztatáspolitikánk és munkaerő-gazdálkodásunk je-

lenleg a figyelem középpontjában áll. Ez a fokozott figyelem 

teljesen érthető. A munkaerőnek mint a gazdasági növekedés 

alapvető forrásának viszonylagos szüköésége népgazdaságunk 

egyre szélesebb területén érezhetően neheziti a gazdaságilag 

hatékony, illetve társadalmilag szükséges fejlesztést és a 

meglévő kapacitások kihasználását. 

Az általános és éleződő munkaerőhiány kedvezőtlenül befolyá-

solja a kereseti arányokat a munkafegyelmet és - visszahatá-

sában - a munkaerő hatékony és racionális felhasználását. Már-

pedig ma gazdasági fejlődésünk egyik fő kérdése, s igy foglal-

koztatáspolitikánk mai és jövőbeli fő feladata, éppen a mun-

ka termelékenységének, a foglalkoztatás hatékonyságának tar-
tós, a korábbinál jóval gyorsabb növelése. E hosszu távra szó- 

ló stratégiai feladat teljesitését azonban neheziti a munkaerő-

hiány, a foglalkoztatási egyensuly hiánya. 



Egymással szorosan összefonódó, kettős feladat áll tehát e- 

lőttünk, mivel a munkatermelékenység és hatékonyság gyorsabb 

növelésének egyik feltétele a foglalkoztatási egyensuly hely-

reállítása. E feladat kettős jellegéből következik, hogy a 

foglalkoztatás egyensulyát akkor a legkönnyebb helyreállítani, 

ha egyfelől a munkaerő-kínálat élénkitésével enyhíteni tudjuk 

a mai munkaerőhiány miatt a vállalatokra )  nehezedő nyomást, 

másfelől szelektiv gazdaságfejlesztéssel és a hatékonyság kö-

vetelményeinek érvényesitésével a munkaerő-kinálat elérhető 

szintjén tudjuk tartani a munkaerő-keresletet. 

A fogalkoztatás egyensulya, a munkaerő-kereslet és a munka-

erő-kínálat relatív összhangja ugy hangozhatott előbb, mint-

ha a munkaerő homogén erőforrás lenne. A munkaerő-kereslet és 

a munkaerő-kínálat létszámban miért volumenének egyenlősége a-

zonban épp oly kevéssé fejezi ki az egyensulyi állapotot, mint 

a pénzösszegben mért árukinálat és fogyasztói kereslet azonos-

sága. 

1 "Vállalaton" itt és a továbbiakban minden foglalkoztató szer-

vet értek, tehát a vállalatokat, a szövetkezeteket és a költ-

ségvetési szerveket együttvéve. 



1. A társadalmi-gazdasági fejlődés hatása az oktatásra  

Az oktatás és az ezzel szorosan összefüggő kulturális szin-

vonal az az infrastrukturális terület, amelyben a nem szám-

szerüsithető tényezőknek igen nagy szerepe van. A minőségi és 

hatékonysági tényezők mérésére statisztikai mutatószám vagy 

mutatószám-rendszer egyáltalában nem, vagy csak kivételes ' 

setben képezhető. Ily módon az erre vonatkozó sorrendek és 

pontszámok csak olyan mértékig használhatók, ameddig a felme-

rülő kérdések számszerüsitve egyáltalán megválaszolhatók. 

Az oktatás mennyiségét és jellegét a gazdasági élet mindenkori 

szükségletei határozzák meg, ez utóbbitpedig a gazdaság szer-

kezete. Ilymódon az oktatás történelmi fejlődésvonala szoros 

összefüggésben van a nemzetgazdaságok fejlődésének különböző 

lépcsőfokaival. 

Amikor a gazdaságban a mezőgazdaság az uralkodó ágazat, a né-

pesség tulnyomó többségének részére az alapfoku képzettség is 

elegendő, sőt a beinduló ipari fejlődés számára az analfabé-

tizmus visszaszoritása jelenti az alapvető képzettségbeli fel-

tételt. Az iparosodás elterjedésével már számottevő, magasabb 

képzettségü, középiskolai végzettségűnek megfelelő munkaerőre 

van szükség. Az a gazdasági szerkezet pedig, amelyben a ter-

cier szektoré, illetve amelynek iparában a nehéziparé a  vezető 

szerep, nem lehet meg felsőfoku végzettségü vezető réteg nél-

kül, ezen a fokon az egyetemi oktatás szerepe készélesedik. Ezek 

a fokozatok persze egyidejüleg is megtalálhatók a különböző 
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időszakokban. Igy pl. az Egyesült Államokban és a fejlett eu-

rópai országokban /közülük is elsősorban az észak-európaiak-

ban/ a KM. század második felére esik és a századfordulóra 

lényegében befejeződik az analfabétizmus felszámolása, álta-

lánossá válik az alapfoku oktatás. /Lásd az 1. sz. tábláza-

tot./ Ezt a fokot pl. Csehszlovákia mintegy lo-2o éves késés-

sel, de a középkelet-europai országok közül még igy is első-

nek éri el. 

Sorrend és pontszám az oktatási szinvonalban az  

196o-187o-es években  

l.sz. táblázat 

Ország 
	

Sorrend 	Pontszámi  

Svájc 	 1 	loo 

Németország 	2 	loo 

Dánia 	 3 	 84 

Norvégia 	 4 	 79 

Hollandia 	 5 	 73 

Franciaország 	6 	 68 

Anglia 	 7 	 68 

Belgium 	 8 	 65 

Svédország 	 9 	 64 

Ausztria 	 lo 	- 	49 

Magyarország 	11 	45 

Spanyolország. 	12 	41 

Forrás: Csernok-Ehrlick-Szilágyi: Infrastruktura. 

Korok és országok. Kossuth Könyvkiadó, 1975. 135. old. 
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A második világháboruig tartó időszakban meglehetősen sajá-

tos képet mutat a képzés szakmai szerkezete. Az Egyesült Ál-

lamokban és Nyugat-Európában a müszaki és gazdasági területek 

kiemelkedő helyet foglalnak el. A középkelet-európai országok-

ban ennek fejlődése igen lanyha ütemü volt. Ennek megfelelően 

csekély változás történt a szakmái-gyakorlati-müszaki képzett-

ség emelkedésében is. 2  Annak a szük privilegezált rétegnek 

döntő többsége is, amely a magasabb oktatásformákban vett részt, 

a humán szakon szerzett diplomát. Magyarországon pl. 193o-ban 

az egyetemi hallgatók 4o %-a volt teológus és jogász. 3  A gaz-

daság szükségletei, illetve a gazdaság szerkezetében, techni-

kai színvonalában bekövetkezett igen lassu változás nem igé-

nyelt nagyobb müszaki-technikai szakemberállományt, hiszen 

még az igen szük réteget kitevő diplomások sem voltak képesek 

a képzettségüknek megfelelő munkakörben elhelyezkedni. 

A második világháboru utáni időszakban az Egyesült Államokban 

és a nyugat-európai országokban tovább szélesedett a középis-

kolai, és mostmár egyre inkább a felsőiskolai képzés is. 

1A pontszámok összetevői: alsó- és középfokú, valamint főisko-

lai és egyetemi hallgatók a megfelelő korú népesség százaléká-

ban; az egy tanteremre jutó tanulók száma az alsófokú iskolák-

ban; oktatási kiadások a nemzeti jövedelem százalékában. 

2A középiskolai képzés is általános, főként humán jellegü volt. 

3Forrás:Berend T. Iván-Ránki György: Középkelet-Európa gazdasá-

gi fejlődése a XIX-XX. században. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 

1969. 



Általánosan előtérbe került az oktatásnak mint a gazdasági 

fejlődés egyik legfontosabb feltételének jelentősége, és mint 

ilyen, az állam egyik központi feladatává vált. 

A tőkésországokban - természetesen különböző mértékben - olyan 

munkaerő kiképzésének igénye került előtérbe, amely magas ál-

talános müveltségi színvonal talaján nagyfoku szakmai mobili-

tásra képes. Az általános gazdasági és müszaki fejlődés mind-

inkább a konvertibilis munkarőt értékeli nagyra. 

A középkelet-európai szocialista országokban a második világ-

háboru után az oktatás tekintetében is alapvető fordulat állt 

be. Az oktatási reformok nyomán nagy hangsulyt kapott a koráb-

ban elnyomott társadalmi osztályok tagjainak bevonása a közép-

és felsőoktatásba. Sürgős feladat volt, főleg a déli régió or-

szágaiban még meglevő, igen jelentős arányu analfabétizmus 

gyors felszámolása. Minden országban megszüntették az alapkép-

zés régi, elavult rendszerét, s a 4-6 osztályos iskola helyett 

bevezették a továbbképzést és továbbtanulást is jobban előké-

szítő 8 osztályos általános iskola egységes rendszerét 

Megváltozott a felsőfoku képzés szerkezete is. Minden szocia-

lista országban előtérbe került a müszaki-technikai képzettség 

megszerzése. 1955-ben a felsőfoku oktatási intézményekbe bei-

ratkozottak közül a müszaki és mezőgazdaság i. szakok aránya 

4,16 %, 1965-re valamivel kevesebb, 39,2 %. /Magyarországon 

az arány 1955-ben 47,5 %, 1965-ben 46,3 %/ 4  

4Porrás: A felsőoktatás fejlődése és ágazati strukturájának 
alakulása nemzetközi összehasonlitásban. Munkaerő és Eletszin-
vonal Távlat tervezési Bizottság, Nemzetközi Összehasonlitó 
Tervezési Munkacsoport. 1972. július. /Kézirat/ 
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1969-ben az alsó- és középfoku oktatásban résztvevők /a megfe-

lelő korcsoportokat figyelembe véve/ már nagyjában-egészében 

a szocialista országokban is hasonló arányuak - 7o-95 % -, 

mint a gazdaságilag jóval fejlettebb északi, illetve nyugat-

európai országokban. Kisebb mértékben, de hasonló a helyzet 

a felsőfoku oktatásban részt vevők aránya tekintetében is, 

amely az észak-európai tőkés országok esetében 16-18 %-os, 

a nyugat-európai tőkés államok többségében pedig lo-16 % kö-

zött van, mig a kelet-európai szocialista országokban 7-14 %•-

os arányt tesz ki /A legmagasabb Jugoszláviában, 14,6 %, a 

legalacsonyabb Magyarországon, 6,8 %./ 5  /Lásd a 2.sz. tábláza-

tot./ 

Az iskolázottság mértéke az egész világon jelenleg is fokozó-

dik. A fejlett tőkésországokban azonban már határozott jelei 

mutatkoznak annak, hogy az oktatási ágazat "kibocsátása" -

legalábbis bizonyos szakmákban - kezdi meghaladni a társa-

dalom tényleges szükségleteit. A tanulási lehetőségek demokra-

tizálódása/ami iránt  nagy  a társadalmi nyomás és amit or-

szágonként különböző mértékü és formája ösztöndíjrendszerek 

is segítenek /szélesre nyitja az iskolaválasztás és diploma-

szerzés lehetőségeit, a képzettségnek megfelelő elhelyezke-

dés ileZ azonban természetesen nem segít hozzá. 

5  Forrás: ua. mint 4. 
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Magyarországon az oktatásnak a munkaerő-szükségletből kiindu-

ló tervezése, a felvételi rendszer /amelyet az utóbbi időben 

sok birálat ért, létjogosultságát azonban ugyszólván senki 

sem vitatja/ lehetőséget nyujt a "tuloktatás" és az ebből ere-

dő "strukturális tuloktatás" elkerülésére. Az e lehetőségek 

adta keretek optimális kitöltése azonban nem automatikus: egy-

felől a gazdaság tényleges jövőbeli szakember-szükségletével 

összhangban levő oktatási struktura, másfelől a müveltség és 

képzettség állandó növelése iránti - egyébként felbecsülhetet-

len értékü - igény nincs feltétlenül összhangban, és a kettő 

együttes kielégitése csak az egyik vagy másik irányban tett 

engedmények árán oldható meg. Nem kis feladata ez az ésszerü 

előrelátásnak és távlati tervezésnek. 

Történelmi visszapillantásunk jól érzékelteti azt az objektív 

viszonyt a társadalmi-gazdasági fejlődés és az oktatás között, 

amelynek lényege, hogy a társadalmi-gazdasági viszonyok adott 

szintje egy megfelelő minőségű és rendszerü oktatási struktu-

rát alakit ki. Fejlődésünk jelenlegi szintjén azonban olyan 

prognosztikus tervezés a cél, amely előre számol a társadal-

mi-gazdasági fejlődés várható irányával és az oktatásban-

képzésben erre előre  felkészül, szárvitásba véve a foglalkoz-

tatási struktura változásait és törekedve a foglalkoztatási 

egyensúly kialakítására. . 
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2. A foglalkoztatási egyensúly korszerü értelmezéséről  

Szocialista fejlődésünknek az 197o-es évek elejéig tartó 

hosszu periódusában a népgazdaságban foglalkoztatottak száma 

jelentősen /195o. és 197o. január 1. között több mint 3/4 

millióval/ nőtt. 

Foglalkoztatáspolitikánk ezen az uton számolta fel teljesen 

a munkanélküliséget, ily módon erősitette a nők társadalmi 

egyenlőségét, igy hozta létre a valóban teljes foglalkozta-

tottságot. E fontos társadalmi eredmények mellett nem lebe-

csülendő a foglalkoztatottak létszámnövekedésének hozzájáru-

lása a gazdasági növekedéshez. 6  

A távlati munkaerő-prognózisok már jó másfél évtizeddel eze-

lőtt rámutattak azonban arra, hogy az 197o-es évek második 

felében véget ér a viszonylagos munkaerőbőség korszaka. ?  A 

későbbi távlati prognozisok8  már eleve abból indultak ki,hogy 

61948-1968 között a gazdasági növekedésnek mintegy az 1/7-e 

származott a foglalkoztatottak létszámának emelkedéséből. 

7Lásd például Timár János: Munkaerőhelyzetünk jelene és táv-

latai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1964. 

8 
Lásd - egyebek között - Fekete György: A távlatilag várha-

tó munkaerőhelyzet és a vállalatok magatartása. Munkaügyi 

Szemle, 1973. 1-2. sz.: Iván Pál: Foglalkoztatáspolitikánkról. 

Gazdaság, 1975. 2. sz. 
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Magyarországon a munkaképes koru férfiak foglalkoztatottsága 

a "demográfiai", a nőké a "társadalmi" maximumon van; az e-

gyes korosztályok gazdasági aktivitása különböző irányban és 

mértékben kissé változni fog ugyan, de e változások nagyjá-

ból kiegye .nlitik egymást. 

A prognózisok alapján ma is általános az  a  vélemény, hogy a 

munkaerő-kinálat növelésére nincs lehetőség, ezen az uton te-

hát nem segithető elő a munkaerőhiány csökkentése, a foglal-

koztatási egyensuly kialakítása. Sokan eleve kifogásolják a 

foglalkoztatottak számának növelésére irányuló törekvést, mi-

vel az "uj munkahelyek létesítését" igényelné. A tények azon-

ban arra mutatnak, hogy a gazdasági fejlesztés extenziv és 

intenziv periódusa közötti fő különbség - a foglalkoztatás szem-

pontjából - nem a foglalkoztatottak létszámnövekedésében, ha-

nem a foglalkozási struktura változásában rejlik. 

A kor és nem szerinti gazdasági aktivitás vizsgálata alapján 9  

a népesség három csoportjánál van lehetőség a munkaerő-kiná-

lat élénkitésére: 1. a 3o éven aluli nőknél, 2. a nyugdijkor-

határt megelőző és 3. a nyugdijkorhatárt követő néhány korosz-

tálynál. 

9A Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutató Intézetének meg-

bizásából a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Munka-

tudományi Tanszékének kutatócsoportja által végzett kutatás. 
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A nem foglalkoztatott munkaképes koru nők nagy csoportját 

alkotják a gyermekgondozási segélyt igénybe vevő nők. 

A prognózisok feltételezik, hogy e segélyrendszer továbbra is 

fennmarad, az azt igénybevevő nők számára azonban új munkale-

hetőségeket biztzsitó formák a részmunkavállalás és a bedol-

gozás. Ilyen módon jelentős munkaerő növekményre számithatunk 

a nők e csoportjánál. 

Az utóbbi évek adatai felhivják a figyelmet arra a váratlan 

folyamatra, hogy a nyugdijkorhatárt megelőző 5-lo évvel gyor-

san csökken a férfiak és részben a nők gazdasági aktivitása, 

illetve ugrásszerűen nő a rokkantsági nyugdijasok állománya 

- csupán 197o-től 1976-ig 89 ezerről 157 ezerre. E szám gyors 

növekedését az is elősegitette, hogy az egészségügyi ellátás 

fejlődéséhez képest nagyon elmaradt az orvosi és a foglalko-

zási rehabilitáció fejlesztése, amely elősegithetné a megrok-

kant egészségi emberek visszatérését a munkába. 

A munkaerő-kínálat növelésének harmadik forrásához a nyug-

dijkorhatárt elérő dolgozók tartoznak. lO  Magyarországon az 

általános nyugdijkorhatár nemzetközi viszonylatban alacsony. 

Az 55. életévüket elérő nők és a 6o. éves korhatárt átlépő 

férfiak tulnyomó többsége - az életkörülmények általános ja-

vulása következtében - még nem "öreg" fiziológiailag, munka-

képességét tekintve. Nyugdijrendszerünk azonban tömegesen 

vonja ki a munkából a nyugdijkorhatárt elérő dolgozókat. Ennek 

1°Lásd erről Pogány György: Öregedés - foglalkoztatás. 

Kossuth Könyvkiadó, 1971. 
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hatására az elmult lo-15 évben rendkivül gyorsan csökkent az 

idősebb korosztályok gazdasági aktivitása, és ma már a hason-

16 fejlettségü és főleg a gazdaságilag fejlettebb országok kö-

zött nálunka legalacsonyabb. A nyugdijprémium emelése és a ha-

tékony fele :aágositó munka növelné a tovább dolgozó idősebb 

foglalkoztatottak számát, különösen az életkorhoz jobban iga-

zodó, hajlékonyabb és rövidebb munkaidejü foglalkoztatási for-

mák kialakítása esetén. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a teljeskörű foglal-

koztatás kialakitásán túljutva, foglalkoztatáspolitikánk jelen-

legi, és még inkább jövőbeni fő feladatai a lehetséges munka-

erő  tartalékok feltárása valamint a foglalkoztatási struktu- 

ra célszerű kialakitása. 
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3. A foglalkoztatási struktúra dimenziói 

A munkaerő különösen bonyolult és sokat vitatott dimenziója 

a szakmai struktura, amely szorosan összefügg az iskolázott- 

sági-szakképzettségi strukturával. 11  A szakképzettségi struk-

tura az iskolázás /oktatás és szakképzés/ által meghatározott 

és ennek formális krétériumaival /bizonyitványok, oklevelek, 

stb./ mérhető rendszer. A "szakmai strukturát" a tényleges 

tudás, vagyis a megszerzett ismeretek jellemzik. A munkaerő 

"funkcionális strukturája" viszont azt mutatja, hogy e poten-

ciális tudás hogyan jelenik meg a társadalmi munkatevékeny-

ségben. 

A három struktura között szoros az összefüggés. A szakképzett-

ségi struktura egyik meghatározó tényezője a szakmai struktu-

rának, mivel az emberek /mint munkaerő/ tudását az oktatás 

és szakképzés, a gyakolati munka, valamint az önképzés és a 

szervezett felnőttképzés együttesen alakitják'ki. A szakmai 

strukturában kifejeződő potenciális tudás a tényleges munka-

tevékenységben nyilvánulhat meg. Ezt azonban csak az egyik 

oldalról határozza meg a szakmai struktura. A másik oldalon a 

munkahelyi struktura, vagyis a tényleges munkaszervezettől 

függő munkafeltételek és munkakövetelmények állnak. 

11E próbléma részletesebb kifejtését lásd Timár János: A mun-

kaerő-struktura és a munkahelyi struktura megfelelése. Köz- 

gazdasági Szemle, 1976, 3.sz• 
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A szakképzettségi és munkahelyi struktura viszonyának elem-

zése fontos az oktatás és szakképzés társadalmi hatékonyságá-

nak mérése és az oktatás tervezése szempontjából. A jelentős 

mértékü és tartós inkongruencia felhivja a figyelmet arra, 

hogy az oktatási rendszer vertikális és horizontális struktu-

rája - beleértve az oktatás tartalmát és módszereit - nem fe-

lel meg a társadalmi-gazdasági szükségleteknek. Igy a statisz- 

tikai adatok is már hosszu ideje jelzik, hegy közoktatási rend-

szerünk, főként annak vertikális strukturája nem megfelelő. 

Ma egyszerre adunk a lehetségesnél kevesebb általános müvelt-

séget s a szükségesnél több és specializáltabb szakképzést. 

Ezzel közoktatási rendszerünk növeli a munkaerő szakmai iner-

ciáját és ezen keresztül a szakmai struktura egyensulyi zava- 

rait. 

A szakképzettségi struktura és a munkahelyi struktura megfele- 

lésének kialakitása azonban nem a foglalkoztatáspolitika fela-

data.  Sőt, a formális kongruencia szorgalmazása, a munkahelyi 

struktura erőltetett hozzáigazitása a szakképzettségi struk-

turához növelné a foglalkoztatás strukturális ellentmondásait. 

Figyelembe kell ugyanis venni, hogy az oktatás tervszerü /meg-

tervezett/ fejlesztése eleve számol a szakmai - foglalkozási 

mobilitás hatásaival. A szakképzést meghatározó szakember-

szükségleti tervek szakmai  csoportok szerint differenciált mo-

bilitásegyenleget foglalnak magukban, egyes csoportoknál "vesz-

teséget", másokban "nyereséget". A tervezők ugyanis abból a 

reális feltételezésből indulnak ki, hogy az iskolázás /szak- 
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képzés/ fiatalkori választása nem lehet mindenkinek az egész 

életpályára szóló, végleges döntés. Bizonyos mértékü mobili-

tás az egyén és a társadalom fejlődésében nemcsak elkerülhe-

tetlen, de szükséges is, ezért a szakképzettségi struktura 

"tervszerüen" is eltér a munkahelyi strukturától. 

Az oktatás előtt álló feladatokat ugy célszerű tervezni, hogy 

a fentiekben vázolt foglalkoztatásbeli zavarokat minél jobban 

kiküszöbölhessük, az extenziv fejlesztés helyett készek le- 

gyünk az intenziv munkaerő-fejlesztésre. A szakmastrukturát ugy 

helyes kialakitani, hogy a szükkörü specializáció helyébe smár 

most a szakmacsoportra való felkészités legyen a követendő ut. 

A foglalkoztatás strukturális ellentmondásainak felszámolásá-

ra törekedve érdemes és szükségszerü külön figyelmet szentelni 

a szakmai foglalkozási mobilitás tendenciáira. 

4. Horizontális és vertikális szakmai mobilitás a 7o-es évek  

eleién 

A termelési strukturában bekövetkező változások jelentős mér-

tékben kiszélesitik a társadalmi munkamegosztást. Különböző 

munkafajták, foglalkozások jönnek létre. Ez előbb a szakmai 

ismeretek konvertálhatóságát kényszeriti ki, majd kialakul az 

uj foglalkozások, szakmák önálló képzése is. Minthogy a munka-

megosztás fejlődését a szakképzés többnyire nagy késéssel kö-

veti, bizonyos mértékig az inkongruens - a képzettségnek meg ,  

nem felelő - foglalkoztatást természetesnek kell tekintenünk. 

Ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy az ismereti igények 
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szerint differenciált munkahelyi struktura és az ismeretek 

szintje, minősége és típusa alapján kialakult munkaerő-struk-

tura találkozása a munkafolyamatokban mentes legyen a jelentő-

sebb surlódásoktól. A horizontális szakmai mobilitásra 12  irá-

nyuló kutatások arra mutatnak rá, hogy a munkaerő termelési 

eszközökkel való egyesítésében, a munkaerőf±struktura és a mun-

kahelyi struktura viszonylagos összhangjának kialakításában a 

hatékonyságnövelés jelentős tartalékai rejlenek. 

Mivel a generáción belüli - horizontális - szakmai mobilitás 

számottevő része inkongruens foglalkoztatásból, szakmaelha-

gyásokból adódik, ezért a szakmai mobilitás folyamatait első-

sorban erről az oldalról közelithetjük. 

A nem intézményesített szakmai mobilitás /az inkongruens fog-

lalkoztatás/ az 197o-es évek elején összességében mintegy 1,1 

millió dolgozót érintett. Közülük 9oo ezren képzettségi szint-

jüktől, 2oo ezren pedig szakképzettségük irányától eltérő mun-

kakört töltöttek be. 13  

12 
A horizontális szakmai mobilitáson olyan szakmaváltozásokat 

értek, amelyek nem járnak a foglalkozási hierarchia fokai 

közötti alkalmazkodásokkal. Vizsgálata szorosan összefügg 

a társadalmi munkamegosztás tagolódásában és a képzés szak-

irányok szerinti strukturájában végbemenő változások elemzé-

sével. 

13Forrás: Kutas J.-Olajos A.: A horizontális szakmai mobilitás 

tendenciái. Közgazdasági Szemle, 1979/6. sz. 
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Bár fejlődésünk 195o-197o. közötti szakaszát elsősorban a ver-

tikális szakmai mobilitás jellemezte /a foglalkoztatottak szá-

mottevő hányada - 18 százaléka - képzettségénél magasabb vagy 

alacsonyabb munkakört töltött be/, a horizontális inkongruen-

cia sem lebecsülendő, hiszen a szakképzett állomány lo százalé-

kára terjedt ki. /Lásd a 3. sz. táblázatot./ 

Vertikális és horizontális inkongruencia  

Magyarországon /197o/ 

3.sz. táblázat  

A képzettség Aktiv 	Ebből a képzettség 	A .képzettség 
szintje, ill. keresők 	 szintjének 
foglalkozási összesen szintjétől szakirányától megfelelően 
minőség 	 foglalkoz- 

ezer fő eltérően foglalkozta- 	tatottak 

tottak 

ezer fő % 	ezer fő % 	ezer fő 

Egyetem 	177 11 6 18 lo 148 84 

Főiskola 	95 7 7 2 2 86 91 

Középiskola 	713 154 22 94 13 465 65 

Szakmunkás 	979 216 22 86 9 677 69 

8 vagy keve- 

sebb osztály 3o46 512 • 17 - - 2534 83 

Összesen 	Solo goo 18 200 414  3910 78 

Fizikai 	3792 514 14 86 215  3192 94 

Nem fizikai 	1218 386 32 114 9 718 59 ° 

14A szakképzett dolgozók számához viszonyitva: lo százalék. 

15A szakképzett fizikai dolgozók számához viszonyitva: 9 száza-

lék. 
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A képzettségük szakirányától eltérően foglalkoztatott nem 

fizikai /szellemi/ dolgozók legnagyobb része közgazdasági 

/38 százalék/ és müszaki /37 százalék/ szakirányu munkakört 

töltött be. /Lásd a 4. sz. táblázatot./ 

A nem fizikai dolgozók horizontális szakmai mobilitásának 

irányai Magyarországon /1970/ 

4. sz. táblázat 

A képzett- 	 A képzettségtől eltérő szakirányu séd szak- 	munkakör iranyatol 	  
eltérő mun- me- köz- egész- peda- jogi egyéb össze- kakörben 	müsza- ző- gaz- ségü- gógi- 	sen foglalkoz - 	ki gaz- da- gyi 	ai tatott 	 d 'á- sági 

gi 

jellegű 

száma 

/ezer fő/ 74 7 77 22 l0 2 8 2oo 

aránya 

37 4 38 11 5 1 4 loo 

Forrás: Kutas J.-Olajos  A.: A horizontális szakmai mobilitás 

tendenciai. Közgazdasági Szemle, 1979/6. sz. 

Az eredeti szakképzettség ilyen nagy arányu felcserélése mű-

szaki munkakörökre elsősorban azzal magyarázható, hogy a mű-

szaki szakemberek képzése nem tartott lépést a szakemberszük-

séglettel, a müszaki munkahelyek létesítéséből adódó igényeket 

csak 83 százalékban tudta fedezni /Ezen belül a müszaki egye-

temi képzés 91, a főiskolai képzés 88, a középiskolai képzés 

pedig 77 százalékban elégitette ki a szakemberszükségletet. 16  

16Forrás: Kutas J.-Olajos A.: A horizontális szakmai mobilitás 
tendenciái. Közg.Szemle, 1979/6.sz. 
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Ugyanakkor a képzett müszaki szakemberek 12 százaléka nem mű-

szaki munkakörben dolgózott, ami részben annak tudható be, hogy 

a szocializmus építésének kezdeti időszakában az államappará- 

tus érdemi és vezető munkakörbe, de a többi ágazat szakember 

hiányának kielégitésére és jelentős számban irányitottak át 

az iparból müszaki képzettségü szakembereket. 

A müszaki és közgazdasági szakemberekével ellentétes képet 

mutat a mezőgazdasági szakemberek horizontális mobilitása. 

/Lásd az 5. sz. táblázatot./ 

A mezőgazdasági szakemberek horizontális szakmai  

mobilitása Magyarországon /197o/ 

5.sz. táblázat 

A képzett- A mezőgazdasági mun-
ség szint- kakörbe :n foglalkozta-
je 	tottak közül a 

Mezőgazda-
sági végzett-
séggel nem 
mezogazd. 
munkakörben 
dolgozók az 
összes mg. 
végzettségü-
ek %-ában 

Az összes szak- 
képzett mg-i szak- 
ember a mg. munka- 
körökben foglal- 
koztatottak 
%-ában mezőgaz- nem mező- 

dasági gazdasági 

 

Végzettségüek aránya 
/százalék/ 

 

Egyetem 94 6 9 lob 

Főiskola loo 11 lo8 

Középiskola 78 22 43 127 

Egyéb iskola - loo 

Szakmunkás loo IMO loo 

Összesen: 76 24 26 113 

Forrás: Kutas J.-Olajos A.: A horizentális szakmai mobilitás 

tendenciái. Közgazdasági Szemle, 1979/6.sz. 
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A mezőgazdasági képzés fedezte az ilyen munkakörök számában 

kifejeződő szakemberigényt, sőt középfokon tulképzés jelei 

tapasztalhatók. Az egyetemi végzettségü szakemberekből ugyan 

hiány mutatkozott, de nem az elégtelen képzési kibocsátás, 

hanem a más szakirányu munkakörökbe történt elvándorlások mi-

att. Ugyanakkor jelentős számu egyéb szakképzettségű és szak-

képzetlen dolgozó is található a mezőgazdasági szakirányu mun-

kakörökben. Beáramlásuk azzal magyarázható, hogy a vidéki mun-

kahelyen sokáig nem vonzották kellőképpen a felsőfoku mezőgaz-

dasági képzettségüeket, s emellett a hátrányos helyzetben le-

vő mezőgazdasági termelőszövetkezetekben nehéz volt magasan 

kvalifikált szakembereket tartósan elhelyezni. A képzettségük-

nek megfelelő foglalkoztatásukat egyes mezőgazdasági munkahe-

lyeken az is akadályozta, hogy ezek a munkakörök /meghatározott 

vezetési szinteken/ választott funkciók. 

A szakképzett fizikai dolgozók szakmai mobilitása viszonylag 

kiegyenlített képet mutat: a mobilitási nyereség és a veszte-

ség a legtöbb szakmai csoportban kiegyenliti egymást. 

Mobilitási veszteség a bányász, a kohász, a gépi forgácsoló, 

a textilipari, az egyéb ipari és mezőgazdasági szakmai csoport-

ban jelentkezik. Ezen belül a bányászok, a gépi forgácsolók 

és a kohászok többnyire szakképzettséget nem igénylő munkakö-

rökbe távoznak, ami arra vezethető vissza, hogy szakmai képzett-

ségük nehezen konvertálható, kevéssé hasznositható más szak-

mákban. A férfiak többnyire jól fizető segédmunkás - munkakö-

röket vállalnak. /Lásd a 6.sz. táblázatot./ 



-26- 

A szakképzett fizikai dolgozók horizontális  

szakmai mobilitásának irányai Magyarországon /197o/  

/százalék/ 

6. sz. táblázat 

Szakcsoport Az adott képzettséggel Az adott szakmában 
rendelkezők közül a 	eltérő szakképzett- 

szakirány- szakirány- 	céggel dolgozik 

nak megfe- tól eltérő 
lelő 

Nehézipari 7o 3o 14 

Gép- és fémipari 90 lo 9 

Épitőanyag-ipari 55 45 21 

Könnyűipari 90 lo 3 

Élelmiszeripari 74 26 3 

Egyéb ipari 46 54 64 

Épitőipari 91 9 7 

Kereskedelmi 90 lo 16 

Vendéglátóipari 93 7 11 

Szolgáltatóipari 88 12 3 

Gépjármüvezetői 90 lo 26o 

Közlekedési 8o 2o 62o 

Mezőgazdasági 78 	. 22 69 

Összes egyéb 94 6 59 

Forrás: Molnár Szabolcs: Szakképzettségi-foglalkozási struk- 

tura összhangjának vizsgálata. MUM  1977. szept. 

/Kézirat/ 



- 27 = 

Mobilitási nyereség a kereskedelmi, a vendéglátóipari és a 

közlekedési szakmákat jellemzi, amelyekben a képzés méretei 

nem voltak kielégitőek, s ezért - engedve a szakmai követelmé-

nyekből - lehetővé vált szakképzetlen dolgozók, illetve más 

szakmával rendelkezők beáramlása. A közlekedési, forgalmi fog-

lalkozásokra nem lehet nappali képzést szervezni a szakma élet-

kori követelményei miatt, következésképpen a szükséges munka-

erőt csak más szakmai csoportokból lehetett biztosítani. 

A szolgáltatási, illetve a müszerész szakmákban a szakmaide-

gen képzettségüek aránya elenyésző, jelezve, hogy ahol maga-

sak a szakmai követelmények, oda kevéssé tudnak más szakirá-

nyu képzettségü dolgozók áramlana,. 

A könnyüipari, a gép- és fémipari, az épitőipari, a kereske-

delmi és vendéglátóipari, továbbá a gépjármüvezetői szakmák-

ban a munkaelhagyás átlagos vagy ennél kedvezőbb: a könnyü-, 

a gép- és fémipari, valamint az épitőipari szakmákba való be-

áramlás mégsem kompenzálja a szakmaelhagyásokat. A kereske-

delmi és vendéglátóipari szakmáknál a kétféle mozgás kiegyen-

liti egymást, a gépjármüvezetők számát pedig nagyobb mérték-

ben növelik a más szakmákból idevándorlók, mint a saját szak-

mai utánpótlás. 

Az országosan kialakult átlagnál lényegesen nagyobb arányu a 

szakmaelhagyás a nehézipari, az építőanyag-ipari és az élel-

miszeripari szakmákban, amelyekbe ugyanakkor szerény mértékü 

a más szakmájuak áramlása. A közlekedési, a mezőgazdasági és az 



- 28 - 

un. egyéb ipari szakmákban is átlag feletti a szakma elhagyá-

sa, amit azonban ellensulyoz az ugyancsak jelentős volumenű 

beáramlás. 

A fenti adatokat összegezve megállapitható, hogy a szakmai 

mobilitás - amely arányait tekintve :.meglehetősen nagy volt 

az 1965-7o-es években - egyik fő előidézője a - mennyiségileg 

és minőségileg - inadekvát képzés volt. Kisebb mozgás volt ta-

pasztalható olyan területeken, ahol megfelelő szintű képzettség-

gel rendelkező szakemberekből elegendő állt rendelkezésre. 

Az oktatás távlati tervezésénél tehát erre különös gondot kell 

fordítani. 
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II.  A közoktatás nemzetközi összehasonlításban 

1. Óvoda előképzés,iokola előtti nevelés  

Napjainkra általánossá vált az a tendencia, amely az óvodai 

ellátás mind szélesebb körüvé tételét - végül általánossá válá-

sát - és az iskolázás alsó éveivel való fokozott  integrálását 

tűzi ki célul. Ez a folyamat megfigyelhető mind a szocialista, 

mind a fejlett tőkés országokban, és elsősorban azokban az orszá-

gokban fokozott az igény az integrációra, ahol az óvodai ellátás 

közel általánossá vált. 

Hollandiában gyakorlatilag már teljeskörü az óvodai ellátás és 

hivatalosan is elfogadták egy reform-tervezetet, miszerint a 

4-8 évesek ugyanazon intézménybe járnak majd. Belgium vallonok 

lakta országrészben az óvoda utolsó évfolyama alkot egységet az 

elemi iskola 1-3 osztával. 

Nagy Britanniában, hagyományosan, ötéves korban történik a beis-

kolázás, az első két év azonban külön kisiskolás szakaszt képez. 

Az Egyesült Államokban az óvoda többnyire az iskola előtti egy, 

esetleg két évjáratra terjed ki, és az elemi iskolával együtt, 

egy épületben müködik. 

A fenti példák jól illusztrálják az integrálás már jelenleg is 

létező, vagy kialakulóban lévő formáit. A kép azonban a nyuga-

ti országokban sem ilyen egysikú és távolról sem egységesek az 

első oktatási szakasz intézményei. Az NSZK-ban, például, szö-

vetségi szinten ugyan szorgalmazzák az un. "előiskolás év" be-

inditását, a szülők és pedagógusok nagy többsége viszont a mos- 
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tani szervezeti formát tartja jobbnak .  Eszerint az ötévesek az 

óvodához tartoznak, együtt a 3-4 évesekkel, nem pedig az iskolá-

hoz. Svédországban azzal kisérleteznek jelenleg, hogy az óvónők 

óraadó tanítókként továbbra kísérik volt óvodai csoportjaikat 

az elemi iskola első évében. A szocialista országokban is megfi-

gyelhető az az általános tendencia, hogy az iskola előtti évjá-

rat szervezett, egész éven át tartó iskolaelőkészitésben része-

süljön. Az iskola "lefelé törekvése" fejeződik ki abban a tenden-

ciában, hogy a "zéró évfolyamot" igyekeznek általánossá tenni, a 

beiskolázási korhatárt 7 évről 6 évre leszállitani pl. Bulgáriá-

ban, Jugoszláviában, Lengyelországban és a Szovjetunióban. Az 

NDK-ban ebben az évben teljessé válik a felső évjárat /teljeskö-

rű/ óvodai ellátása. Bulgária és Románia is ezen az uton halad, 

ők még valamelyest hátrányban vannak az említett országokhoz ké-

pest. 

Ez a tendencia hazánkban is érvényesül; ha még nem is sikerült 

általánossá tenni az óvodai ellátást, az iskola előtti utolsó 

óvodai év elvégzése ma már kötelező, a VI. ötéves terv egyik fő 

célkitüzése pedig, hogy az óvoda általánossá váljék. Nem szabad 

elfelejteni azonban azt sem, hogy az iskolának ilyen lefelé bő-

vítése nemcsak koncepció kérdése, hanem nagy mértékben gazdasági  

kérdés is. Jelenleg még éppen az anyagi-technikai eszközök hiánya 

gátolja nálunk a fenti elv érvényesülését. Történelmi tény az is, 

hogy az óvodák pedagógusainak képzésére korábban igen keveset ál-

doztunk, nem ismertük fel az óvodai nevelés fontosságát kellőképpen, 
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2. Általános iskola  

Ebben az iskolaszakaszban lényegében kétféle irányzat érvénye-

sül: az egyik szerint a tanulóknak továbbra is szorosan kell kö-

tődniük a családhoz, naponta bejárva tehát az iskolába; a másik 

tendencia szerint a bentlakásos rendszer, de legalábbis az egész 

napos iskola az eredményes. Az egyik oldalon érvként sorakoztat-

ják fel az otthonhoz való közelség fontosságát, az utaztatás és 

a bentlakás hátrányait, az életkori adottságokhoz való jobb al-

kalmazkodás lehetőségeit a megszokott otthoni környezetben. 

Az Egyesült Államok 8 éves iskolájában általában 8 éven át egy 

épületben, egyazon igazgatóval és ugyanazon tanítók által tör- • 

ténik a gyerekek képzése. A biztonságot jelentő megszokott isko-

lai és otthoni- környezet, az egymásra épülő tudáselemek elsajá-

titásának nagyobb lehetőségei mindenképpen pozitív vonásai e 

rendszernek; a szaktárgyakác, oktató szaktanárok kikapcsolása 

az oktatási folyamatból viszont mai elveink szerint aligha iga-

zolható. 

Az NDK-ban és a Szovjetunióban az önálló alsó tagozatú iskolák 

megszüntetése a cél. Oktatás-gazdasági, szervezési, de főleg pe-

dagógiai szempontból előnyösebbnek tartják, ha a gyerekek 8-l0 

éven át egyazon iskolában járnak, egyazon pedagógusokkal, társak-

kal, épületben. Az NDK-ban a tanulók gyakorlatilag nap mint nap  

hazatérnek a szüleikhez, az általános iskolai diákotthonok száma 

minimális. 

Bulgáriában és Lengyelországban, legalábbis vidéken, távlatokban 

kislétszámú - bár többségben teljesen osztott alsófokú szakisko- 
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lákból és felsőfokú, tagozatos központi gyüjtőiskolákból álló 

együtteseket terveznek, illetve müködtetnek már jelenleg is. 

Nagy-Britanniában az elitiskolák hagyományosan törekszenek az is ko-

lán belüli kisebb közösségeket létrehozni. A tanulók fő kohéziós 

magja a diákszálló közössége, a "ház", s ehhez képest másodrendü 

az évfolyam és. a szak. Ezt a hagyományos.iskola is átvette. A 

kép valahogy ugy fest, hogy az épület azonos szintjén, vagy szár-

nyában csoportosulnak az "a", a "b", a "c", stb. osztályok, az 

5. a-tól a 8. a-ig együtt étkeznek kirándulnak, közös tanulószo-

bájuk van, egy sportcsapatot alkotnak. Az angolszász országokban 

az is elősegitette az osztályokon tulnynló közösségek kialakítá-

sát, hogy az iskolai tartózkodás hagyományosan egész napos, bár 

az időnek csak egy részét töltik az osztálytermekben. 

Az NSZK-ban a felsőtagozatos korban fontos szocializációs szere- 

pet tulajdonitanak a tanulószobás, illetve napközis rendszernek, 

az egész napos iskolának, és erőteljesen fejlesztik annak felté-

teleit. Finnországban 13 éves kortól a teljesitmény alapján cso-

portositják a tanulókat a matematika és idegennyelsü órákhoz. 

Svédországban a 7. osztálytól vannak választható tárgyak, és az 

utolsó, 7-9. tanévben tagozatokra, irányokra oszlanak a tanulók. 

Néhány év tapasztalata alapján csökkentették a fakultáció mérté-

két, mert túlzottnak, pedagógiailag károsnak tartották a tanterv, 

az idő és a tanulóközösségek elaprózódását. 

Nagy-Britanniában még ma is általános, az Egyesült Államokban 

pedig terjed a tanulók képesség szerint csoportositása./Ez a 

módszer teszi lehetővé, hogy ezekben az országokban gyakorlati-

lag nincs évismétlés. A szokás ,itt azt jelenti, hogy a tanulót 
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gyöngébb, esetleg a leggyöngébb csoportba irányítják./ 

Kubában változatlanul tart a nmezei" középiskolák terjedése. 

Ezek vidéken lévő bentlakásos intézmények a 13-18 évesek számára. 

A tanév minden napjára jut mezei munka. Ezen kívül a városi is-

kolák tanulói is kötelesek évente kéthetes mezőgazdasági gyakor-

latot végezni. 

A szocialista országokban mindenütt megtaláljuk a tagozatokat, 

a szakositott tantervü osztályokat. A hetvenes években azonban 

fokozatosan a tantárgyválasztás rendszere, a fakultáció került 

előtérbe. Csehszlovákiában az uj tanterv szerint a 7-8. osztály-

ban heti 2-2 kötelezően és szabadon választható óra van /selecti-

ve és optional!,  a Szovjetunióban a tízéves iskolák mintegy felé-

ben a 7-1o. osztályokban alkalmazzák a tantárgyválasztást. 

Hazánkban hagyományosan az első formát, a minden nap otthonról 

történő iskolába járást alkalmazzák. 

A 6o-as évek elejétől a népgazdaság szerkezetében bekövetkezett 

alapvető változások miatt kezdett terjedni nálunk is a bentlaká-

sos iskolák rendszere. Ez fokozatosan átnő az egész napos isko- 

lába, amely jövendő céljaink igazi megvalósitója. A kisebb tele-

pülések, falvak tanyaközpontok osztatlan alsóiskolai osztályait 

felváltotta a nagyobb központokban centralizált, bentlakásos is-

kolák hálozata, amelyek jobb személyi és tárgyi adottságaik 

révén magasabb szintü oktatást tesznek lehetővé. 

Az általános iskolázást mindenki számára kötelezően előíró in-

tézkedés, valamint a közép- és felsőfokú képzés mind szélesebbé 

tételét célzó rendelkezések. fényében célszerü megvizsgálni, hogy 

aktiv kereső népesség Magyarországon milyen iskolai végzettség-

gel rendelkezett pl. 197o-ben./lásd a 7.sz. táblázatot./ 
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3. A középiskola - felkészítés a társadalmi munkamegosztásba 

való bekapcsolódásra 

A legtöbb eltérés és a legtöbb probálkozás a 14-18 évesek isko-

lázása terén tapasztalható. A lo-14 évesek hajdani iskoláihoz 

hasonlóan alapvetően három típusba sorolhatók a középiskolák is: 

A típus: a felsőfoku továbbtanulásra felkészitő általánosan kép-

ző szelektív iskola, amely a magyar viszonyok között a gimná-

ziumnak felel meg; 

B típus: az előzővel egyező vagy az azt meghaladó ideig képző 

szakiskola, mint pl. a felsőkereskedelmi, a tanitóképző, később 

a technikum, ma a szakközépiskola; 

C tipus:az iskolarendszerű szakmunkásképzés. 

A háború utáni évtizedben a korábbi méretek felduzzadása, a 

társadalmi mobilitás lehetőségeinek kiszélesedése a képzési 

formák elkülönülése ellen dolgozott. A termelési, társadalmi 

változások felgyorsulása szintén a gépi nagyipart kiszolgáló 

egy szakmára, pályára vagy társadalmi pozicióra való végleges, 

de legalábbis tartós beállás ellen hatott. Az A tipusú iskolák 

képzési céljai között megjelentek a gyakorlatias, szakmai kép-

zés elemei. A B tipusuak részaránya nőtt a leggyorsabb ütem-

ben és a középszintü szakkáderképzés mellett egyenrangot vi-

vott ki az A típussal a továbbtanulási jogok területén is. 

A C típus iskolai jellege erősödött. 

Az Egyesült Államok középiskolái C tipusú képzést is magukban 

foglalnak, igaz, többnyire az egyszerübb szakmát választók is 
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18 éves korig az iskolában maradnak és jogot nyernek a tovább-

tanuláshoz, tehát B C tipusú képzést kapnak. 

/Emellett külön is léteznek C típusú szakképző központok./ 

Középfokom nem jöttek létre brit típusú elitképző internátu-

sok. Ez, valamint a továbbtanulási igény gyors megnövekedése 

tette lehetővé, hogy Amerikában a középiskolák egybeolvadásá-

val a századfordulótól kialakultak az egységes középiskola ke-

retéiő. 

Nagy-Britanniában és Svédországban úgy merül fel a termelés és 

az iskola összefüggése, hogy a 16. évben tett GCF-0 vizsga il-

letve a 9. osztály elvégzése után bátorítják a munkábaállást, 

és keresik a visszatérő vagy "váltakozó" képzés formáit. Az 

elképzelés szerint a középiskola a felsőoktatással egy egységet 

kell hogy alkosson, alapvetően modul - rendszerben, ahol a mo-

dul között hosszabb-rövidebb munkábaállás következhet. Ez előre 

vetíti a "permanens képzés" láncolatának elvét, amely más or-

szágokban is egyre inkább tért hódit. Az Egyesült Államokban 

sok évtizede tart az A és B tipusok összeolvadása, kiszoritva, 

illetve magába vonva a C típusú "rövid" képzést. Ezt az isko-

latipust 90 % fölötti arányban elvégzik. 

Japánban 1945 után vezették be az egységes középiskolát, ame-

lyet 75 % fölött elvégeznek. Finnországban, Spanyolországban 

és Svédországban az elmult évtizedben vezették be ezt a fajta 

középiskolát, Olaszországban pedig 1978-ban döntött ilyen ér-

telemben a parlamant. 

Nagy-Britannia és az NSZK 18-19 éves korig tartó egységes kö- 
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népiskoláiban is folyik A és B tipusu képzés, itt azonban sok 

esetben 12-13 éves kortól járnak egy iskolába a gyerekek /ami-

vel Angliában is találkozunk/. Mindkét helyen sok hive van a 

16-19 évesek különálló intézményeinek. , 

Egyes országokban pontosan megszabják az egységes középiskolán 

belül indítható szakot. Igy Svédországban 3 tipusra /humán-

társadalomtudományi, természettudományi, közgazdasági-müszaki/ 

és 22 tagozatra oszlik. A szakosodás fokozatos, az első évben 

7o %-ban közös a tanterv, a 2-3.-ban 45-3o % a közös rész. 

Finnországban is hasonló az első évben a helyzet, ennek elvégzé-

se után adnak módot a pályaválasztásra az általános és szakmai 

irányok között. 

Az angol  rendszert gyakran érik kritikák, mivel a 16 éves ko-

rig leteendő GCE-0 CSE-0 szintü vizsga után néhány tárgyra szü-

kül le a továbbtanulók tanterve, amely tárgyakból 18 éves korok-

ban a vizsga A /haladó/ szintjét kivánják letenni. A többi tár- 

gyat, általában az idegen nyelveket is, erre a két tanévre már 

elhagyhatják. Ennek ellenére maga a vizsgarendszer  igen figye-

lemreméltó. A GCE a hagyományosabb, a CSE újabb, demokratiku-

sabb. Ki-ki választhat, hogy melyik rendszer szerint kiván vizs-

gázni. A vizsgáztatás tartalmi és szervezeti kérdéseivel né-

hány egyetem mellett működő központ foglalkozik országosan egy-

behangolt módon. A szokványos tantárgyakon kívül igen sok gya-

korlati készségből, összesen 15o tárgyból lehet alapszintű 

/ordinary/ vizsgát tenni. Haladó vizsga /advanced/ 12o tárgyból 

tehető. Ezeket szabadon lehet kombinálni. A vizsgák alapján vá- 
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fogatnak a felsőoktatásba, de a munkavállalásra jelentkezők 

közül is. A felnőtt korben szerzett 0 és A szintü vizsgák 

egyenértéküek az iskolalakkal. 

Annyi az egyezés az NSZK gyakorlatával, hogy ott is 16 éves 

korban tehető le a Mittelschulreife, a Hochschulreiféhez vi-

szont további 3, a britnél kevésbé szakosodott tanévet kell el-

vége zni. 

Ez az utóbbi korábban automatikus felvételt biztosított az egye-

temekre, ma egyre több felsőfoka intézet vezeti be, hogy vizs-

gákkal, tesztekkel szüri meg a pályázókat. 

Spanyolországban a felsőoktatásba igyekvőknek az érettségi 

után egy negyedik évet kell elvégezniök, de itt is további 

szelekciókra kényszerülnek az egyetemek is. 

A középiskolától függetlenített vizsgáztatás elvét a legszigo-

rúbban Franciaországban követik, ahol az érettségi vizsga tel-

jesen az egyetemek fennhatósága alatt folyik. Rangját a mai na-

pig megőrizte, és a sikeres baccaluréat ma is felvételt bizto-

sit a legtöbb felsőfokú intézménybe. 

A fejlett nyugat-európai tőkésországok magas müszaki színvonalú 

ipari és mezőgazdasági termelése magasan kvalifikált szakmunka-

erőt igényel. A fentebb vázolt középiskolázási tendenciák ugyan 

arányaiban eltérő mértékben kombinálják az A és B tipusú kép- 

zést, azonban mindegyikben túlsulyban van a szakmai jellegü 

pályákra való felkészités, a továbbtanulni szándékozókkal - 

és az arra alkalmasokkal - való kiemelt foglalkozás, pótlóla-

gos, plusz évek beiktatásának a lehetősége. 

A munka világával való kapcsolatfelvétel és - tartás példája 

az NDK, ahol a szakképzés több évtizedes hagyományaira és te- 



kintélyére támaszkodva a korai hatvanas években a politechni-

kai kétizésnek olyan bázisa épült ki, amely gyakorlatilag minden 

14-15 éves iskolásnak biztosítja a rendszeres üzemi, illetve 

tanmühelyi gyakorlatot. 15-16 éves korban külön iskolába jár-

nak ugyan az A típusú képzésre jelentkező tanulók, de a tanter-

vük majdnem teljesen megegyezik a normál 9-1o. osztályok több-

ségének tantervével. Az A tipusú "Erweiterte Oberschulé"k /EOS/ 

a korábbi gimnáziumok épületét és tantestületét vették át. Az 

NDK-s pedagógusok úgy vélik, hogy mostanra az átlagos tízéves 

iskolák színvonala már megközelitette az '.EOS szintjét, igy egy 

idő mulya felhagyhatnak a 14 éves kori szelekcióval. Nem  vál-

tozik viszont az a szokás, hogy 16 éves korban annyi tanulót 

bocsátanak az EOS-ba és az érettségit adó szakközépiskolába, 

ami csak néhány százalékkal haladja meg a felsőfoku intézetek 

befogadóképességét. 

Gyökeresen eltérő a Szovjetunió és, kisebb mértékben, Bulgária 

valamint Jugoszlávia gyakorlata, ahol az a cél, hogy minden 

középiskola tipus elvégzése jogot adjon a továbbtanuláshoz. 

Ezt úgy valósítják meg, hogy a C tipusu szakiskolákat megerősí-

tik és megadják az itt végzőknek a továbbtanulási jogot, ezzel 

a BC kategóriába emelve őket. Mindhárom helyen következetes 

pedagógiai ráhatással igyekeznek elérni, hogy csak az igazán 

rátermettek jelentkezzenek felvételre, és a többiek a tovább-

tanulás elvi jogának birtokában ál^ .janak munkába a középiskola 

elvégzése után. 

Bulgáriában viszont magas szintü döntések is megerősítették, 

hogy a nyolcvanas évektől mindenki elvégzi a lo. osztályt, egy 
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részük közvetlenül a felsőoktatásba2 ,2ép át, másrészük pedig 

17 évesen kezdi el a szakmatanulást, 2 - 2,5 éves techniku 

mokban vagy 1 - 1,5 éves szakmunkásképző intézetekben. A fel-

sőoktatás pályázati jogát mindannyian megkapják. Várhatóan a 

jövőben is előfordul olyan eset, hogy pl. a Marx Károly Mező-

gazdasági Főiskolára tizszeres a tuljelentkezés. 

Lengyelországban szélesíteni kívánják azok körét, akik automa- 

tikusan felvételt nyernek az egyetemre. A diákolimpiák helyeze- 

zettjei mellett a példásan dolgozó és katonai szolgálatot tel-

jesitő fiatalok is részesülnek ebben a jogban. Dániában viszont 

nem számit a középiskolai teljesítmény, tehát elvileg minden 

pályázó üres lappal indul a felvételire. 

Jugoszláviában  , a 17-18 évesek iskolája /a középiskola második 

fokozata/ nevében is jelzi, ahogy a termelés felé kalauzolja 

tanulóit: "hivatásirányú képzés". A jugoszláv reformrendszer 

mindenben megfelel az előzőekben második modellként emlegetett 

uttörő elvekkel, 17 év fölött a visszatérő képzést szorgalmaz-

zák. A képzés egész szerkezete modul rendszerü; minden szaka-

szában 12 fokozatot állapitanak meg a képzettség alapján, a 

betanított munkástól a doktorátusig. A rendszer kibontakozását 

sok fenntartás kíséri. Az egyik ellenérv szerint a 17 éven tú-

li modulrendszerü képzésből kiszorultak olyan, a felsőoktatás-

ban jelentős szerepot játszó tárgyak, mint például az idegen 

nyelvek. 
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A pályaelágazás tendenciái  

Érdemes a következőkben külön figyelmet fordítani az elágazás 

módjára és időpontjára. Mivel a gyerekkori szelekció formái 

nem szolgálnak tanulsággal számunkra, csak a 14-17 éves kori 

pályaelágazásokkal foglalkozunk. 

Hazánkhoz hasonlóan 14 éves korban döntő választásra kerül sor 

a következő országokban: Olaszország, Románia, Spanyolország, 

az Egyesült Államok és Kanada jelentős részén, az említett vál-

tozásokig az NDK-ban, és a reform után Csehszlovákiában. 

15 éves kori elágazás: Francia- és Görögország, Japán, Kuba, 

Szovjetunió és az USA nagyobb részén. 

16 éves kori elágazás: Finnország, Nagy-Britannia, NDK, NSZK, 

Románia és Svédárszág; 

17 éves korig elágazás: Jugoszlávia, Lengyelország, Spanyolország 

és Szovjetunió. 

Néhány ország - Románia, NDK és a Szovjetunió - esetében azt 

látjuk, hogy 14-17 éves kor között kétszer is válaszút elé ke-

rülnek a tanulók, illetve a másik oldalról szemlélve, kétszer 

is szelekciónak vetik őket alá, ami pedagógiai szempontból meg-

kérdőjelezhető. 	. 

Az elágazás mikéntje és igy az arra kijelölt életkori pont csak 

akkor minősíthető, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora mér-

tékü előzetes szelekció előzi meg. Más a helyzet, ha a tanulmá-

nyi utak elágazásáig gyakorlatilag uniformizált képzést kapnak 

a tanulók, és más akkor, ha az utolsó tanévben már érdeklődés 
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és képess6g szerint átcsoportosulva eltérő tankönyvekből és 

intenzitással tanítják a gyerekeket. 

A középiskola Magyarországon  

A hagyományos - még a múlt században kialakított - magyar közép-

iskola tipikus szükkörü elitképző intézmény volt. Ebben az isko-

lában egyoldalúan és hangsulyozottan A típusú képzés folyt, egy 

szükkörü réteg felkészitése elsősorban humán jellegü egyetemi 

továbbtanulására. A vallásos tárgyak mellett a klasszikus hu-

mán müveltségelemek oktatása volt a fő cél, ezzel megvetve egy 

meglehetősen egyoldalú képzettségmegszerzésének alapjait. 

Az egyoldaluan mezőgazdasági termelés nem is kivánt egyéb jel-

legű szakképzést. A felszabadulást követően megindult iparfejlesz-

tés, majd a mind magasabb szinvonalú termelés müszaki szakem-

berek széles rétegét igényelte. Ekkor indult meg a B típusú ... 

képzés fejlesztése, először a technikumok keretei között, ké- 

sőbb . a szakközépiskolák falain ' `belül. Jelenleg arányát tekint-

ve ez a képzés az  uralkodó. 

 középiskolázás helyes arányainak kidolgozása azért is rend-

kivül fontos, mert a középiskolát végzettek egy része, a nem 

továbbtanulók, közvetlenül munkaerőként jelentkezik a középis-

kola befejezése után /más részük a felsőfokú tanulmányok elvég-

zése után válik azzá/. Munkaerő-helyzetünk jelenlegi gondjai-

nak megértéséhez célszerű kissé visszatekinte is elemezni a 

helyzetet. /Lásd a 8. sz. táblázatot./ 
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Az 1949-1975  közötti negyedszázad során a foglalkoztatáspolitikát 

meghatározta a viszonylag bőven rendelkezésre álló munkaerő, e-

zért a foglalkoztatáspolitika legfőbb alapelve a teljes foglal-

koztatás biztosítására való törekvés volt. A viszonylag bőven 

rendelkezésre álló munkaerő lehetővé tette, hogy a foglalkozta-

táspolitika és az oktatáspolitika közötti kapcsolat - különösen 

az 196o-as évek elejéiől kezdődően - laza lehessen. 

A foglalkoztatás területén a jövőbeni változások más jellegüek 

lesznek, a mennyiségi változásokkal szemben a minőségi vonások, 

illetve ezek változása kap meghatározó, uralkodó szerepet. Ilyen 

körülmények között a foglalkoztatást már hosszabb ideje jellemző 

ágazati, területi, iskolázottsági-szakképzettségi ellentmondá-

sok és feszültségek tartósan kiéleződnek és fejlődésünknek ál-

landó kísérő jelenségei lesznek. 

4'. A szakképzés mai dilemmái  

Európa szerte hangsulyozzák a széles profilú szakképzés korsze-

rű követelését. Ez nagyjából úgy valósitható meg, hogy egy szak-

ma helyett egy szakmacsoportra, vagy még tágabban egy alágazat-

ra készítik fel a fiatalokat. Ugyanakkor a gyakorlatban azok a 

képzési tipusok bizonyulnak életképesnek, amelyek a széles pro-

filt a szük szakosodással párositják; esetleg a széles profilba 

tartozó szakmák mindegyikében a specialista szintjére töreked- 

nek, mint az régen a gazdászképzésben volt. /P1. hogy a for-

gácsoló szakember a gyalunak, köszörűnek és az esztergának egy-

aránt gyakorlott mestereclegyen./ 
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A - legalábbis részben - specializáló szakképzés rövidebb, egy-

ben hatásosabban készit fel a munkára. Az ilyen érvekben keres-

hető a magyarázata annak, hogy a nyugati iskolarendszerekben 

a széles profilú szakképzés kevésbé elterjedt, mint a szocialis-

ta országokban. 

A szocialista országokban az iskolarendszerü szakképzés méretei 

meghaladják a tőkés országokét. A szakképzés egyrészt önmagához 

képest kiterjed - amennyiben a képzési tipusok meghosszabodnak 

és felzárkoznak a hagyományos középiskolai képzés mellé -, más-

részt folytatja előretörését a hagyományos általános középisko-

la rovására. Csehszlovákiában a magyarországihoz közel áll az 

A-B-C tipusú iskolák aránya /1,5 : 2 4/, és az utóbbin belül 

egyre nagyobb szerepet kap a 4 éves érettségivel járó szakmun-

kásképzés. Ez tehát nem szakközépiskolában, hanem eredetileg C 

tipusú szakmunkásképző intézetben történik. Minden ilyen központ 

alkalmas arra, hogy a szakmunkásvizsga után 2-3 év alatt munka 

mellett érettségi vizsgához juttassa a fiatalokat. Romániában 

az ipari és mezőgazdasági liceumok száma kétszereseaz általános 

líceumokénak. /1973-ban még forditott volt az arány/! 

Láttuk, hogy a Szovjetunióban a lo éves iskola fejlődését is 

megtorpantották a szakközépiskolák, az NDK-ban pedig az érett-

ségizettek kötött számán belül az EOS-szakközépiskola arányt 

1 : o,5-ről 1 : 1 - re tervezik változtatni. Itt egyébként a 

szakképzés alkotmányos jog, és el is érték, hogy gyakorlatilag  

minden fiatal 18 éves koráig szakmát kap a kezébe, beleértve 

azokat is, akik a legigétyesebb munkáköxbe kerülnek. 
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A mai oktatásnak is már élő fogalma a permanens képzés, nevelés. 

Ezt úgy értelmezzük, hogy annak korai szakasza iskolai keretek 

között és megszakitás nélkül történik /gyermekkori és serdülő-

kori képzés!, utána azonban fokozatosan átmegy az értéket ter-

melő ember folyamatos, illetve vissza-visszatérő kiképzésébe és 

önképzésébe. Amennyire biztató, hogy egész életpályákon át le-

het és érdemes tanulni, olyan kényszerü is hogy sokszor és so-

kat kell tanulni, ujratanulni. Mindez visszatükröződik abban, 

ahogyan az egyes országok birkóznak a pernanens képzés gyakor-

lati megvalósitásával. 

A Szovjetunióban előbb valósult meg a munka melletti iskolázás 

óriási méretü szervezete, mintsem divatba jött a permanens kép-

zés eszméje. Igy érthető, hogy a szovjet szakirodalom a perna-

mens képzést sokáig azonosította a dolgozók esti iskoláival. 

A magasan szervezett szovjet esti iskolarendszer mellett az in-

tézményes felnőttoktatás másik klasszikus formája a népfőiskola, 

amely Dániában született, de elterjedt egész Skandinádiában és 

a német nyelvterületeken /az NDK-ban is vannak népfőiskolák/. 

Az említett országokban a népfőiskoláktól függetlenül is terjed-

nek a szabályos nappali iskolák esti tagozatai és a szakképző 

bázisok. Ez utóbbiak annak köszönhetik egyre növekvő látogatott-

ságukat, hogy részint önszántukból, részint a munkaközvetitő 

irodák ösztönzésére ide iratkozhatnak be a munkanélküli fiata-

lok /ilyenek az angol "továbbképző college"-ok/. 
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A szakképzettség helyzete Magyarországon 

Az iskolázottság emelkedése együttjárt a közép- és felsőfokú 

végzettségűek szakmai csoportok szerinti strukturájának alapve-

tő,átalakulásával. Ez elsősorban a müszaki és mezőgazdasági jellegü 

érettségivel rendelkezők arányának igen nagymértékü növekedésé- 

ben nyilvánult meg: arányuk 1949-ben 6,7 %, 197o-ben 26,2 %. 

Ez az arányváltozás az érettségivel mint legmagasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők számának meghárómszorozódása során kö-

vetkezett be; 1949-ben 25o,5 ezer főnek volt ilyen végzettsége, 

1970-ben pedig 779,6 ezer főnek, 

A felsőfokú végzettségüek száma 1949 és 197o között 96,6 ezerről 

295,3 ezerre növekedett, a férfiak aránya a felsőfokú végzettség-

gel rendelkezőkön belül az 1949.  évi 83,4 %-ról 197o-ig 68,8 %-ra 

csökkent. A szakmai csoportok szerinti strukturaváltozást első-

sorban a műszaki és mezőgazdasági végzettségüek /9,3 %.-ró1 

18,5 %-ra/ valamint a pedagógusok /22,9 %-ról 33 %-ra/ arányá-

nak növekedése és az állami-jogtudományi, valamint egyéb vég-

zettségüek arányának csökkenése /41,3 -ról 18,5 %-ra/ jellemzi. 17 ' 

17Forrás:Morig1 István: A népgazdasági tervezés és az oktatási 

rendszer kapcsolata. Akadémiai Kiadó, 1979. 
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25 év alatt a 8 általánosnál alacsonyabb iskolázottságúak 

aránya 82,o `'o-ról 47,4 %-ra cöökkent, az érettségivel vagy 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 4,4 %-ról 15,7 %-

ra növekedett. Ez a növekedés természetesen elsősorban azo-

kat a fiatalabb korosztályokat érintette, amelyek tanulmánya-

ikat 195o, illetve 196o után végezték. /Lásd a 9. sz. téblá-

zatot./ 	- 

A népesség általános iskolázottságának és szakképzettségének  

statisztikai számbavétele általában nem tartalmazza a szakmun-

kásiskolai bizonyitvánnyal mint legmagasabb i skolai végzettség-

gel rendelkezőket. Ennek oka az, hogy a szakmunkásiskolai kép-

zés csak az utóbbi egy-másfél évtizedben vált az oktatási rend-

szer szerves részévé, ugyanakkor az ilyen végzettség - az 

195o-es évek végétől - már érdemi része a népesség iskolá-

zottságának. Az 197o-es népszámlálás idején a szakmunkásisko-

lai bizonyitvánnyal mint legmagasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők az alábbi módon oszlottak meg. /Lásd a lo. sz . táb-

lázatot./ 
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A szakmunkásiskolai bizonyitvánnyal rendelkezők között a 

férfiak igen magas aránya alapvetően azzal függ össze, hogy 

hazánk termelőerőinek adott fejlettségi fokán - ezt ebben a 

vonatkozásban elsősorban a technikai színvonal fejezi ki - a 

szakmunkáspályák jelentős része csak férfiakat foglalkoztathat. 

Alapvetően ebből következik, hogy a nők aránya a szakmunkáskép-

zésben alacsony és csak igen lassan emelkedik; ez a lassú emel-

kedés az adott iskolarendszerben meghatározza a lányok - fiú-

kénál igy szükségképpen alacsonyabb - továbbtanulási arányát 

az általános iskola befejezése után. 
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III. Közoktatási rendszerünk története és funkciózavarai  

Történeti áttekintés  

a/ Az első világháboruiq tartó periódus  

A gazdaság és műveltség kölcsönös meghatározottsága összefüg-

gésében felesleges visszanyulni a tőkés viszonyok s azon be-

lül is az ipari forradalom nyomán kiépitett tömegoktatás kia-

lakulása előtti időszakra. Vizsgálatunk szempontéból elegendő 

kiindulás, hogy az ipari forradalom előtt, amikor a tulnyomóan 

mezőgazdasági lakosság a család gyakorlatában sajátította el, 

az élethez szükséges tradicionális szakmai - mezőgazdasági ,, de 

bizonyos ipari - és mindennapi, gyakorlati társadalmi ismeretek 

minimumát, amikor a szük ipari népesség szakmai képzésének 

- legalábbis Európa nagy részén és Magyarországon is - merev 

ás szigoru kereteket teremtettek a céhek, a rendkivül szűk egy-

házi ás világi uralkodó adminisztrációs elit kiképzéséhez ele-

gendő volt az egyetemekre /és egyházi intézményekre/ épitett 

elitképzés. 

A XVIII. század vége és az I. világháboru közötti periódusban 

azonban nélkülözhetetlenné vált a modern tömegoktatás.. Ez alig 

tett többet ebben az első periódusban, mint hőgy- teljesen 

vagy részlegesen - felszámolta az analfabétizmust. Ha meggon- 

doljuk, hogy a XIX. század eleijén Európa lakosságának még mint-

egy kétharmada irástudatlan volt, ez nem is kevés, hiszen ha 

az irni-olvasni tudás ás az egyéb elemi ismeretek önmagukban 

nem is. jelentenek sokat, mégis ez teremtett alapot minden to- 
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vábbi előrehaladáshoz. 

A  XIX. századi világ leggazdagabb és legfejlettebb országai kő-

zöl gyakorlatilag Anglia ., Hollandia, Svájc és Németország tud-

ta csak maradéktalanul felszámolni az analfabétizmust és álta-

lánossá tenni az alapfoku képzést a XX. század elejéig. Ha még 

a fejlett európai centrum alapfoku iskolázási eredményei is hé- 

zagosak voltak századunk elején, az elmaradott európai periféria 

bizony nem sokat tudott felmutatni. Szerbiában és Romániban a 

lakosság közel 80 százaléka, az európai Oroszország lakosságá-

nak pedig 70 százaléka még változatlanul iréstudatlan volt. 

A XIX. század hetvenes é 'eiben a legjobb iskolázási arányt /is-

kolai tanulók az összes népesség százalékában/ elért országok-

hoz képest Ausztria teljesitménye 50 százalékos volt. Ehhez 

közelített a magyar, valamint kissé elmaradva a spanyol is. Gö-

rögország azonban még 30 százalékot sem ért el, Portugália pe-

dig mindössze 17 százalékos szintet képviselt. A magyarországi 

eredmények az európai tablóban tehát jó közepes szinvonalat 

tükrőznek ., közelebbit a fejlettebb országokéhoz .,: mint az elma-

radottakéhoz. Tekintsük át ezt közelebbről. 

A kötelező és ingyenes népoktatás bevezetése Mária Terézia Ra-

tio Educationisához nyulik vissza, de a modern tömegoktatás va-

lódi alapjait csak Eötvös József európai szinvonalu,1868. évi 

38. törvénycikke vetette meg. Igéz, hogy 1869-ben még a tankő-

teles koru gyermekek fele sem látogatta az iskolákat, és 1870-

ben a lakosság mindössze 31 százaléka tudott irni és olvasni, 

de ezt követően az analfabétizmus felszámolása rohamosan meg- 
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gyorsult. Az első világháboru előtt csaknem 18.000 elemi isko-

lában 44.000 tanitó az iskolaköteles koruak majdnem 90 száza-

lékát tanitotta, és az iskolaköteles koru népesség tőbb mint 

ké.rharmada mér tudott irni és olvasni. Az analfabétizmus egyre 

inkább az idősebb generációkra szorult vissza. A kereső népes-

ség körében még kedvezőbb volt a helyzet, hiszen a gazdasági 

igényekből adódóan az iparban foglalkoztatottak között már csu-

pán 12 százalék, a közlekedésben, kereskedelemben és hitelélet-

ben pedig kevesebb mint 10 százalék volt az irástudatlanok ará-

nya. Csupán a mezőgazdaságban találhatók még kedvezőtlenebb kö-

rülmények: itt az irástudatlanok aránya megközelitette a 40 szá-

zalékot. Ebből is látható; hogy a lakosság tömegeinek elemi 

szintű felkészitését célzó népiskolai tömegoktatás elsősorban 

azt szolgálta, hogy a lakosságot alkalmassá tegye a modern gyá-

ri, szolgáltatási munkaterületeinek ellátására, illetve az e 

területeken szükséges szakismeretek befogadására. 

Ennek megfelelően az elemi képzés a legnagyobb tömegek számára 

nemcsak alapozást nyujtott, hanem egyben a szervezett iskolai 

képzés befejezését is. A továbbtanulás ,  csupán kicsiny tőredék 

utja volt. A kőzépfoku iskolázás rendkivül lassan terjedt el, 

és a világháboru előtt is a megfelelő korosztálynak csupán 5 

százalékát érintette. Ellentétben a tömeges népoktatással, a 

falu osztatlan, zsufolt iskoláival, a középiskolák - főleg a 

gimnáziumok - jól felszerelt tenintézeteiben 20 tanuló sem ju-

tott egy osztályteremre, s az egy tanerőre jutó tanulók száma 

nem haladta meg a 14 főt. Valódi elitképzés volt ez, a kor 

szintjén magasrendű tantervek alapján, jól képzett tanerőkkel, 
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magas követelményekkel. Az európai szinvonalon álló magyar kö-

zépiskolai rendszer hagyományos latinos képzési strukturájával 

természetesen nem volt gazdasági irányultságu. A középiskolai 

végzettségűek elsősorban a közszolgálati terűleteken, esetleg 

a kereskedelemben, a bankokban helyezkedtek el, s 15 százaléku-

kat sem találhatjuk az ipar és a mezőgazdaság területén. 

E szűkkörü középiskolai elitképzés a legszorosabb összefüggés-

ben állt a felsőfoku oktatással, annak előkészitője volt. Az 

egyetemi oktatás exkluzív jellegére utal, hogy a mintegy 90.000 

középiskolai hallgatóhoz képest is igen kevés, az első világhá-

boru előtti csucsponton is mindössze 14 ezerre emelkedő egyete-

mi hallgatói létszám inkább az egyetemi oktatás régi, középko-

rig nyuló jellegére utal, semmint a modernizálódó gazdaság és . 

társadalom követelményeit tükrözné. Ezt támasztja alá az egye-

temi oktatás rendkivül elmaradott, hagyományos szerkezete is. 

Századunk elején a magyar egyetemi hallgatók 15 százaléka teo-

lógus, 43 százaléka pedig . jogász volt. /Maga a "jogász" kate-

gória, sőt a képzés tartalma korántsem azonositható a maival./ 

Az orvos- és gyógyszerészhallgatók aránya 20 százalék körül 

mozgott ., a mérnökhallgatóké 12 százalékot sem ért el. Az egye-

temi végzettségűek rendkivűl szűk kőre és ko .rszerütlen képzési 

strukturája folytán a felső szintű képzés gazdasági jelentősé-

ge elenyésző volt, a termelő ágazatokban foglalkoztatottak kő-

rében arányuk százalékosan ugyezólván ki sem fejezhető. 
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b/ Közoktatás a két világháboru között  

A XX. .század elejétől és különösen a két világháboru között az 

európai oktatási rendszer s ezzel a népesség általános művelt-

ségi szinvonala rendkivül nagy előrehaladásról tanuskodott. En-

nek gazdasági alapját.; igényét elsősorban a nehézipar rohamos 

térhóditása az ipar szerkezetében bekövetkező lényeges átalaku-

lás és a gyakran "második ipari forradalomnak ," is nevezett ha-

talmas technikai előrehaladás határozta meg. Ez  nemcsak azzal 

járt, hogy a XIX. századi vállalati formákat:; a kisszerű "tulaj-

donosi vállalatot", vagy a még mindig egyszerű; alapjában a vál-

lalkozó által irányitott " .vállalkozói vállalatot" egyre jobban 

felváltották a modern; hivatásos szakemberek vezetésére bizott 

"menedzseri vállalatok",:, amelyek igen bonyolult szerkezetűek 

voltak /a hosszu távu döntések, fejlesztési tervek csakugy, mint 

a gyártmányokkal összefüggő kutatások elkülönültek az operatív 

termelési és termelésirányitásu folyamatoktól/. Kialakult a nagy-

szériás tömegtermelés és a tudományos üzemszervezés. 

Mindezzel magyarázhatóan mér nem volt elegendő a XIX. századra 

szabott elemi népoktatás; az általános irni-olvasni-számolni tu-

dás alapképzése._ Rohamosan terjedt a kőzépfoku képzés, és a szá-

zad kőzepére, a II. világháboru éveire Nyugat-Európában a megfe-

lelő korosztálynak már 2/3-a 3/4-e középfoku végzettséggel ren-

delkezett. A fejlett tőkés világban tehát valamiféle második , 

képzési forradalomról beszélhetünk, még akkór is', ha az oktatás 

tartalmában ez jóval kevésbé jelentkezett, mint kereteinek min-

den irányu kibővülésében. 



- 58 - 

Érdemes itt ősszehasonlitást tenni a kevésbé fejlett európai or-

szágok között is4 külön kiemelve Magyarország helyzetét. /Lásd 

a 11. sz. táblázatot./ 

Sorrend és pontszám az oktatási és kulturális szinvonalban 

10 országban /1920-1937 kőzött  

11. sz. táblázat 

Országok az 1920. évi 
sorrend szerint 

1920 1929 1937 
sor- 

rend 

pont- 

szám 

sor- 

rend 

pont- 

szám 

sor- 

rend 

pont-

szám 
Csehszlovákia 1 31 1 22 1 65 

Magyarország 2 13 2 20 2 35 

Olaszország 3 6 4 4 3 27 

Lengyelország 4 5 3 6 4 22 

Spanyolország 5 4 5 3 7 18 

Bulgária 6 3 10 2 6 21 

Görögország 7 3 8 2 9 16 

Románia 8 3 6 3 5 22 

Jugoszlávia 9 3 7 2 8 18 

Portugália 10 3 9 2 10 5 

Forrás: Csernok A.-Ehrlich É.-Szilágyi Gy.{:,Infrastruktura. 

Korok és országok. Kossuth Kőnyvkiadó4  1975.; 136. old. 

Ebben az időszakban Magyarországon is jelentős mennyiségi elő  

rehaladásról adhatunk számot /bár ez nem párosult minőségi vál- 
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tozással/. A képzési keretek kibővülésére utal, hogy a két vi-

lágháboru kőzött a tankőteles korosztályoknak már.92 százaléka 

járt iskólába. Az oktatás körülményei is javultak; a viszonylag 

jelentősebb iskolaépitési tevékenység nyomán az egy tanteremre 

jutó tanulók száma 60-ról 40-re csökkent; az egy tanerőre jutó 

tanulók létszáma 80-ról 42-re mérséklődőtt. Ez azonban nem vál-

toztatott azon, hogy az iskolai képzés továbbra is elsősorban a 

4-6 elemi osztály elvégzésére korlátozódott. Mig az első osztá-

lyokban általában 200.000 gyermek kezdte meg tanulmányait a har-

mincas években addig a VII-VIII. osztályoknak megfelelő szintű 

fokozatokban mindössze 35.000 fő körüli tanulói létszámot ta= 

lálhatunk. 

0 
A foglalkoztatottak képzettségi strukturája Maciyarorszáczon 

1920-1930 között /százalék/ 

12. sz. táblázat 

Megnevezés 

Analfa- 
béták  

1920 1930 

Mezőgazd. 1447 11,3 

Ipar 46 34 

Közlekedés 49 19 

Keresked. 642 2,5 

Kőzszolg. 115 '  1;4 

Egyéb 13#''3 1310 

Összes fog- 
11;5 8;1 

lalkoztatott  

Elemi iskola 

40.,5 3715 43;7 49,8 

34*,3 32•;2 49;6 5041 

25;6 26;7 3848 4016 

2219 21,7 3115 3416 

11;6 1210 1815 1817 

42,1 3611 36;6 3348 

. 

3646 5415 4213 45,7 

Középisk„  

6-7 	8 	1-418  

át végzetteÍC ar 
92 93 923 T93 920 1930 1920 I93 

18 Az akkori rendszer szerint 5-8. osztály 
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Forrás . : Csarnok A.-Ehrlich É.-Szilányi Gy.,: Infrastruktura. 

Korok  ás  országok. Kossuth Könyvkiadó, 1975., 137. old. 

Mint a 12. sz. táblázat alapján megállapithatói az iskoláztatás 

fejlődése azzal járt -; hogy a keresők körében majdnem eltűntek 

az irástudatlanok, jelentősebb számban már csak a mezőgazdaság- 

ban voltak találhatók, de ott sem haladták meg a keresők 15 szá-

zalékát. Hozzátehetjük azonban; hogy a foglalkoztatottak kép-

zettségi szintje a XX. század közepéig is rendkivül alacsony 

maradt, hiszen ha az analfabéták aránya az összes foglalkozta-

tottnak már csak alig tőbb mint 3 százalékát tette is ki`, to- 

vábbi 25 százalék csak I-V. osztályt végzett, és a 8 osztálynál 

alacsonyabb végzettségűek aránya megközelitette a foglalkozta-

tottak 80 százalékát. A középiskolát végzettek aránya a keresők 

kőrében még mindig elenyésző maradt; mindőssze 3 százalék kö-

rül mozgott. A két világháboru között végbement lassu előreha-

ladás tehát tulajdonképpen nem tartott lépést a kor nővekvő 

képzési követelményeivel, csupán az I. világháboru előtti el-

maradás egy részének utólagos pótlásához volt elegendő. 

c/ Közoktatásunk a felszabadulás után 

A felszabadulást követő első évektől hatalmas lendülettel, ugy-

szólván egyidejűleg indult meg a sokféle tennivaló megvalósi- 

tósa. Az Eötvös-féle iskolatörvényhez fogható hatásu uj rendel-

kezések a kőzel évszázados kereteket is átalakitották. Mindenek 

előtt megszüntették  az alapképzés régi, alacsony szinvonalu 
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4-6 osztályos rendszerét és az erre épülő polgári iskolai zsák-

utcát, s kialakitották a 8 osztályos általános iskolai  egységes 

alapképzés rendszerét. Lényeges előrehaladásra utal;' hogy mind 

tőbben végezték el az általános iskola nyolc osztályát /a hatva-

nas évek végén például a nyolcadik osztályt elvégzett-180.000 

tanuló mér megközelítette az első osztályba lépők számát/. E tőr-

ténelmi előrehaladás összekapcsolódott a képzés lényeges - tartal-

mi fejlődésével, javultak az oktatás feltételei, emelkedett a 

tanerői létszám. Az iskola zsufoltsága azonban nem mérséklődött. 

Mindennek nyomán a kereső népesség iskolázottsága ugrásszerüen 

emelkedott. Az irástudatlanok aránya 1 százalék alá szorult, és 

az 1970. évi népszámlálás adatai szerint a mindössze 1-5 álta-

lános iskolai osztályt végzettekkel együtt is csak az ősszes ke-

resők 1/10-t érték el. Igaz; hogy a tőbbieknek tobb mint 1/4-e 

csak a VI-VII. osztályig jutott el, de kőzel 40 százalék mér 

nyolcosztályos végzettséggel rendelkezik. /Lásd a 13. sz. táb-

lázatot./ 

Az általános iskola nyolc osztályánál alacsonyabb végzett-

ségű népesség aránya korcsoportonként /1960. 1970./ 

13. sz. táblázat 

15-19 20-24 25-29 30-39 	40-59 

Év é v e s 

népesség aránya százasékban 

1960 27-, 6 38,1 52,2 68,2 	80,5 

1970 9,3 8,4 17,4 36 9 	65i,7 

Forrás: Dr. Szakasits D.  György:  Magyarország és a tudományos 

technikai forradalom. Kossuth Könyvkiadó' 1973., 172. old. 
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Hasonlóan nagy horderejű változás a kőzépfoku oktatás tömegessé  

válása is. A megfelelő korosztály mintegy 10 százalékát bevond 

középfoku elitképzés helyett 1960-ra mér a korosztályok 1/3-a 

tanult középiskolában. Tálán éppen ez a rohamos fejlődés szol-

gált alapul 1961-ben olyan döntésekhez', amelyek a kötelező kö-

zépiskolai képzés bevezetését deklarálták, és egyben az iskolás 

korhatárt azonnal 16  évre emelték. Az ezután eltelt másfél év-

tized azonban sajnos nem jelentette e tendenciák folytatását, 

hiszen 1970-ben a megfelelő korosztályoknak már csak alig több 

mint 1/4-e; 1974-ben pedig 23;6 százaléka tanult középiskolá-

ban. /Erről a problémáról még lóst később./ 

Az ötvenes években a középiskolai képzés terjedése még elsősorr 

ban a hagyományos gimnáziumi formára épült. Az 1961. évi isko-

lai reform nemcsak általánossá akarta tenni a középiskolai kép-

zést, hanem szerkezetét és tartalmát is meg akarta változtatni. 

Ezt szolgálta a gyakorlattal és a szakmatanulással való kapcso-

lat megteremtésére irányuló törekvés, az un. 5+1-es oktatási 

rendszer bevezetése és a különbőző tipusu szakkőzépiskolák elő-

térbe állitása. Az intézkedések nyomán a gimnáziumban tanulók 

arányának állandó csőkkenése figyelhető meg: a gimnáziumi tanu-

lők aránya az 1960. évi több mint 70 százalékról 1965-re mér 

csak 62, 1970-re 53, 1974-re alig  tőbb mint 48 százalékra csők-

kent a középiskolások közőtt, mig a különböző szakközépiskolák-

ban tanulók aránya 30 százalékról közel 52 százalékra ugrott. 

A középiskola nagy mértékű tömegesedése sem változtatott azon-

ban azon, hogy végülis a továbbtanulási előkészités, az álta- 
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lános alapozást és nem közvetlen szakmatanulást szolgáló iskolás 

zás, ami leginkább a gimnáziumokban valósul meg, ugyszólván vál-

tozatlan keretek kőzött, a korosztály 10 százaléka körül mozgó, 

vagyis a felszabadulás előtti középiskolai arányt konzerváló 

elitképzésként különül el. 

A felsőfoku képzés is jelentős előrehaladást tett a tömegessé  

válás utján. Ez már a létszámból is kitünik. 1900-ban és 1920-

ban egyaránt kereken 10 ezren, 1938-ban 11 ezren tanultak felső-

foku intézményekben. Ez a létszám mér 1949-re megkétszereződőtt ', 

1960-ra ismét, 1974-re pedig ez utóbbihoz képest is kétszere- 

sére ugrott: a felsőfoku intézmények hallgatóinak száma ekkor 

meghaladta a 100.000 főt. A minden más iskolatipusnál gyorsabb 

számszerű növekedés ellenére, a megfelelő korcsoportokat figye-

lembe véve, a korosztálynak csak nem egészen 7 százaléka része-

sült felsőfoku oktatásban. Ez nagyságrendileg alacsonyabb az 

aurópai szintnél. Az észak-európai 16-18 százalékos és a nyugat-

európai 10-16 százalék kőzötti arányt az óriési hátránnyal in-

dult szocialista országok is megközelitették a maguk 10-15 szá-

zalék körüli felsőoktatási arányával. Hazánk közoktatásának ezt 

az ugrásszerü fejlődését az alábbi táblázat mutatja. 
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A lakosság iskolázottságában beállt változások a népesség 
19 

százalékában 1949 és 1970 közőtt  

14. sz. táblázat 

É v 
15 	18 25 

éves és icUsebb népességből 
legalább az ált. 
iskola nyolc osz— 
tálgát elvégezte 

legalább 	egyetemi, főis- 

érett sé g izett 	kolai oklevelet 
szerzett 

1949 20,6 5,5 1,7 

1960 32,8 8,8 2,7 

1963 38',2 10,0 249 

1968 490 15,0 4,0 

1970 51,7 15,6 4,3 

1970/1960 
172,6 192,4 171,5 

/százalék/ 

19 Az alacsonyabb végzettségüek számában a magasabb végzettsé-

- 	gűek is szerepelnek. 

Forrás: Dr. Szakasits D. György: Magyarország és a tudományos 

technikai forradalom. Kossuth Könyvkiadó-; 1973., 172. old. 

2. Funkciózavarok jelenlegi közoktatási rendszerünk társadalmi—

gazdasági feladatainak ellátásában  

Közoktatási rendszerünk fejlődése olyan szakaszhoz érkezett, 

amikor halaszthatatlanná vált az iskolai munka tartalmát és 

metodikáját, továbbá a közoktatási rendszer strukturáját egya- 
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ránt érintő változások bevezetése. Iskolánk nem tudja kielégi-

tően teijesiteni számos alapvető társadalmi feladatát. Zavarok 

mutatkoznak a munkamegosztásra felkészitő funkció teljesitésé-

ben, a mobilitási folyamatok pedagógiai befolyásolásában, a 

szocializációs funkciók betöltésében. 

A művelődési egyenlőtlenségek a szocialista fejlődés utján ha-

ladó társadalomban is ujratermelődnek. A szocialista társada-

lom nem abban különbözik a megelőző társadalomtól, hogy képes 

semlegesiteni, illetve felszámolni mindazon társadalmi körülmé-

nyeket, amelyek objektiv egyenlőtlenségeket okoznak a kulturá-

hoz való viszonyban. A döntő különbség egyfelől az, hogy a szo-

cializmus felszámolja a kulturális monopólium vagyoni- és osz-

tálykiváltságokhoz kötött, nyilt formáit., másrészt korlátok kö-

zé vonhatja ős fokozatosan enyhitheti az objektiv eredetü egyen-

lőtlenségek hatásait. Ilyen módon a szocialista társadalomban a 

müvelődési egyenlőtlenségek leépülésének tendenciája dominál. 

E tendencia azonban nem érvényesült töretlenül. 

A társadalom strukturális viszonyainak hatásai ugyanis szükség-

képpen lecsapódnak a pedagógiai intézményekben. Nem létezik sem-

miféle olyan pedagógiai eszközrendszer, amely meggátolhatná az 

iskolához képest külső társadalmi viszonyokból eredő egyenlőt-

lenségek iskolán belüli leképeződését, s garantálná, hogy a 

kedvezőbb helyzetben lévő rétegek előnyösebb helyzetűket az is-

kolán keresztül ne örökitsék át. 

Az iskola tevékenységét tehát a szocialista társadalom körülmé-

nyei között is közvetlenül behatárolják a társadalom adott struk- 
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turális viszonyai. A pedagógiai tevékenység társadalmi determi-

náltsága egyfelől azt jelenti, hogy az iskolában nevelt szemé-

lyiség fejlődésében az iskola által kevéssé befolyásolható tár-

sadalmi - családi tényezők töltenek be meghatározó szerepet. 

Az iskolának egyszerűen nem áll módjában megváltoztatni azokat 

a társadalmi körülményeket, amelyek az esélyek egyenlőtlenségét 

és az iskolához való egyenlőtlen viszonyt determinálják. Ezért 

az objektiv eredetű esélyegyenlőtlenségek pedagógiai eszközők-

kel erősen korlátozott mértékben befolyásolhatók. Másfelől az 

iskolához való egyenlőtlen viszony abban jut kifejezésre, hogy 

a különböző társadalmi rétegek gyermekai szükségképpen  egyen-

lőtlen mértékben profitálnak az iskola tevékenységéből, s ezál-

tal a szociális eredetű előnyök és hátrányok az iskolán keresz-

tül is átőrökitődnek. A regionális különbségek, a város és falu 

között meglévő különbségek, az egyes körzetek lehetőségeiben 

fellelhető eltérések illusztrálására kiválóan alkalmasak Kozma 

Tamás összehasonlitó vizsgálatának eredményei.
20  

A feszültségek két alaptipusát mindenképp célszerünek tünik mind 

az elemzés ., mind a fejlesztési feladatok kijelölése szempontjá-

ból egymástól elkülönitetten kezelni. Egyfelöl ugyanis léteznek 

olyan ellentmondások, amelyek elsősorban az oktatási rendszeren 

belüli okokkal /az iskola müködési feltételeivel, a pedagógiai 

folyamat tartalmával és metodikájával/ függenek össze, s igy 

közoktatáspolitikai és pedagógiai eszközökkel nagyrészt felold-

hatók. Másrészt megkülönbőztethetők olyan funkciózavarok, ame- 

20 Kozma Tamás: Az oktatás távlati fejlesztésének eltérő terüle-

ti  feltételei. Közgazdasági Szemle, 1980. 12. szám. 
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lyek eredendően nem a közoktatási rendszer.műkődésének termékei, 

hanem az iskolához képest külső társadalmi, gazdasági viszonyok 

szükségszerű pedagógiai megnyilvánulásai. Ezeknél az iskola fe-

lelőssége és a pedagógiai befolyásolás lehetősége egyaránt erő-

sen korlátozott, de magatartása sohasem közömbös, mert az ilyen 

ellentmondások enyhülhetnek vagy éppen konzerválódhatnak és fel-

erősödhetnek a pedagógiai hatások következtében. 

Az oktatásfejlesztés szempontfából leghátrányosabb körzetek  

15. sz. táblázat 

A 	A 	 Az érettségi- 
szekunder tercier  A szel- A kőzáp- zettek száma Középfoku 	leni dol- foku á azatokban 	gozók 	szakkép- a 18 éven fa- körzet 	foglalkoztatottak 	lűliek szó- 

aránya 	aránya 	zés vá- 	zalékában  
/százalék/ 	/százalék/lasztéka'1960 	1970 

Berettyó- 
ujfalui 22 22 16 14 5,9 

Encsi 29 15 15 3 3,6 
Hevesi 30 19 13 0 2,4 
Kiskőrősi 17 13 9 15 3,1 
Kunszent- 
miklósi 30 20 15 9 3,6 

Lenti 36 15 14 0 3,0 

Mezőkovács- 
házi  21 20 15 10 3,5 

Nyirbátori 28 17 12 9 3,0 

Pűspökladányij 22 27 15 11 3,1 
Sárbogárdi 25 27 15 0 3,2 

Siklósi 25 25 17 1 3,9 

Forrás: Kozma Tamás: Az oktatás távlati fejlesztésének eltérő 

területi feltételei. Közgazdasági Szemle, 1980. 12. szám. 

6,8 

7,0 

58 

6,5 

64 

7,2 

7;5 

70 

6,8 

8,3 

8,3 
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a/ A társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhitése  

A müvelődéshez, a kultura kőzvetitőihez való viszonyban megnyil-

vánuló egyenlőtlenség a rétegezett társadalmek szükségszerű ki-

sérő jelensége, szociológiai ténye. A művelődési egyenlőtlenség 

végső gyökerei a társadalom tagozódását kiváltó munkamegosztási 

és elosztási viszonyokban, s ezekkel összefüggésben regionális, 

illetve a város és falu kőzőtti különbségekben - egyenlőtlensé-

gekben rejlenek. Alapvetően a Gazdasági-társadalmi tényezőkre  

vezethető vissza, hogy a társadalmi osztályok és rétegek minősé-

gileg különböző  viszonyt épitenek ki a kultura kőzvetitőivel 

/köztük az iskolával/ és eltérő müvelődési esélyekkel rendelkeznek 

b/ Felkészités a társadalmi munkamegosztásra 

A közoktatás másik alapvető funkciója, hogy a társadalmi munka-

megosztásra készit fel. A munkamegosztási viszonyokra azonban a 

társadalmi egyenlőtlenségek egész rendszere épül. Amikor az is-

kola a különböző képzettséget igénylő és egymástól többé vagy ke-

vésbé elütő  társadalmi poziciókra készit fel, közvetlenül is 

részt vállal a társadalmi rétegződés ujratermelésében. Mindez az 

iskola szelektáló funkcióiával kapcsolódik a legkőzvetlenebbül 

egybe. A szelekció ténye:. maga is annak kifejeződése-, hogy a szo-

cialista társadalom még nem nyujthat mindenki számára azonos is-

kolai végzettséget és képzettséget, nem teheti teljesen nyitottá 

az iskolarendszeren való végighaladást. Az iskola szükségképpen 

szelektál; s a szelekciós folyamatban elvileg egyenlő mércét al-

kalmaz. Az egyenlő mérce elvileg helyeselhető; de mert a képes- 
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ségek fejlettségét és a tanulmányi eredményeket az őrőkölt és 

egyenlőtlen társadalmi - művelődési feltételek erőteljesen befo-

lyásolják, az egyének pedagógiai kiválasztása vagy kiválasztó-

dása társadalmi szelekcióvá válik. 

A vázolt ellentmondások gyökere megintcsak társadalmi  eredetű; 

s nyilvánvalóan nem oldható fel pusztán a pedagógia  eszkőzeivel. 

A szelektáló funkció ugyanis szervesen összefügg a munkamegosz-

tás mai differenciáltságával, továbbá azzal a körülménnyel is. 

hogy a magasabb iskolai végzettséget és szakképzettséget igény-

lő munkahelyek erősen korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. 

A továbbtanulási igények - főként a felsőfoku továbbtanulás vo-

natkozásában •• rendszerint meghaladják a lehetőségeket. .E körül-

mények egyfelől kiváltják a szelekciós kényszert, másfelől csök-

kentik a kedvezőtlenebb starthelyzetből indulók továbbtanulásá-

nak esélyét. 

A művelődési esélyek reális egyenlőségének megvalósulását nem az 

oktatási rendszertől; hanem a társadalmi rétegek objektív viszo-

nyaiban meglévő egyenlőtlenségek fokozatos megszünésétől várjuk. 

Mindez ezonben nem azt jelenti; hogy az iskolarendszer csupán 

passzivan elszenvedi a társadalmi viszonyok mindenkori hatásait, 

és nem tőlthet be semminemű aktiv és viszonylag önálló szerepet 

a társadalmi, művelődési egyenlőtlenségek leépitésében. 

Elvileg az a kivánatos; hogy az iskola a mindenkori társadalmi-

müvelődési viszonyok puszta leképezése helyett az  egyenlőtlen-

ségek fokozatos felszámolását  segitse elő. E funkció teljesitése 

a felnővekvő generációk iskolázottsági.imüveltségi szinvonalának 
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emelésével fonódik elsősorban egybe. 3611ehet,az azonos iskolá-

zottsági szint sem szünteti meg a társadalmi rétegeket elválasz-

tó különbségeket, feltehető, hogy az iskolázottsági különbségek 

szélsőséges formáinak felszámolása, továbbá a középfoku oktatás 

egyre általánosabbá tétele érezhetően enyhiteni fogja az iskoláz-

tatási esélyegyenlőtlenségeket. Ily módon tehát a közoktatási 

rendszer alapvető társadalmi feladata a következőképpen körvo-

nalazható: segitse elő, hogy a különböző társadalmi osztályokhoz 

ás rétegekhez tartozó generációk körében az iskolázottsági kü-

lönbségek csökkenő mértékben termelődjenek ujra, s ezáltal a tár-

sadalmi csoportok - az iskolázottsági-műveltségi szint tekinte-

tében közelebb kerüljenek egymáshoz. 

Gyakran tapasztalható az a jelenség>, hogy a formálisan azonos is-

kolai végzettség minőségileg különböző műveltségi szinteket ta-

kar, s e különbségek a társadalmi rétegződés mentén tapintha-

tók ki elsősorban. Ez egyfelől azzal függ össze, hogy a középis-

kola mostani három típusa minőségileg különböző általános művelt-

séget közvetit, s ráadásul az egyes iskolatipusok belülről is 

erősen hierarchizáltak. A középiskolai tanulók többsége csupán 

egy redukált középfoku általános müveltség megszerzéséhez juthat 

el. A középfokon továbbtanulók felét ugyanis.olyan iskolatípus-

ban képezzük /3 éves szakmunkásképző iskola/, amely jórészt az 

általános iskola közismereti anyagát ismétli meg, s a tanulók 

jelentős része 11 évi tanulás során.sem tesz szert azokra az 

alapvető ismeretekre és készségekre, amelyek nélkülözhetetlenek 

a kultura önálló elsajátitásához. 
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E helyzetet lehetetlen megváltoztatni csupán az iskolai oktatás 

további extenziv kiterjesztésével, a középfoku oktatás általá-

nossá tételével. Az iskoláztatás kiterjesztése csupán szükséges:, 

de távolról sem elégséges feltétele a művelődési egyenlőtlensé-

gek csökkentésének. Lényeges előrehaladást csakis akkor remélhe-

tünk, ha az iskolarendszert alkalmassá tesszük az egyenlőtlen-

ségek hatásainak enyhitásáre. Ez viszont a közoktatási rendszer 

alapvető tartalmi és strukturális reformját igényli. 

c/ Az iskola szerepe a mobilitásban. a mobilitási funkció  

pedagógiai tartalma  

Ma mér közhelyszerű az a megállapitás hogy az iskolarendszer 

megkülönböztetett szerepet tölt be a társadalmi mobilitás kata-

lizálásában. Szó sincs azonban arról, hogy az iskola autonóm mó-

don befolyásolhatná a mobilitási folyamatokat. Valójában a fo-

lyemetoket az iskolához képest külső társadalmi szonyokban le-

zajló változások szabályozzák. Maga a közoktatási rendszer pe-

dig csupán a mobilitás "kőzvetitőlének" szerepét tölti be. Ezért 

a közoktatási rendszer mobilitási funkciójának lényegét csakis 

azokkal a jelenségekkel és folyamatokkal összefüggésben lehet 

feltárni, amelyek a társadalmi, gazdasági viszonyokban mennek 

végbe. 

A szocialista társadalmi viszonyok kialakulása és konszolidáló-

dása nyomán /a hatvanas évek eleje óta/ bizonyos változások kö-

vetkeztek be a társadalmi mobilitásban. Igy például nőtt a szak-

értelmiségi rétegek belső ujratermelődése; zártsága. A munkás- 
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és parasztszármazásuak beáramlása a vezető és értelmiségi ré-

tegbe a felszabadulást követő másfél tizedben erősen megnőtt; 

azonban a hatvanas években pályát kezdőknél ez a növekedés meg-

állt, sőt azóta visszaesés következett be. Ugyanakkor az un. 

egylépcsős mobilitás esélyei tovább növekedtek. Például a szak-

képzetlen fizikai dolgozók gyermekeinek egyre növekvő része szak-

mai képzettséget szerzett. 

Miután az elmult évtizedben a mobilitási esélyek a korábbinál 

egyértelműbben kötődtek a formális iskolai végzettséghez, olyan 

benyonás keletkezett, hogy az iskola domináló szerepre tett 

szert a mobilitási folyamatok befolyásolásában. Ugy tünt 'L hogy 

az esélyegyenlőtlenségek bizonyos területeken tapasztalható nő-

vekedése alapvetően a közoktatási rendszer diszfunkcionális mű-

ködésére vezethető vissza. 

Valóban tapasztalható olyan összefüggés, hogy tipusosan azonos 

társadalmi helyzet esetén a magasabb iskolai végzettség kedve-

zőbb mobilitási esélyeket nyujt. Igy például a csak 6-7 osztályt 

végzett segéd- vagy betanitott munkás szülők gyermekeinek csu-

pán egyharmada lett az utóbbi évtizedekben szakmunkás' mig az 

emlitett rétegekhez tartozó és legalább befejezett általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők gyermekeinek mintegy kétőtöde 

szerzett szakmát. A szülők alacsony iskolai végzettsége ma már 

szinte teljesen kizárja a többlépcsős intergenerációs mobili-

tás lehetőségét, sőt az egylépcsős mobilitás esélyeit és erősen 

csőkkenti. 

Bár az iskolai végzettség esélyeket differenciáló önálló szere-

pe egyértelmű, semmiképpen nem lenne helytálló az a kővetkez- 
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tetés, hogy a mobilitási esélyeket elsősorban  az iskolarendszer 

alakítja. A legujabb kutatási eredmények határozottan arra en-

gednek következtetni, hogy az iskolarendszer szerepe csökken a 

mobilitási folyamatok befolyásolásában. Erre utal egyfelől az a 

körülmény, hogy a mobilitási esélyek némiképp differenciálódtak 

az elmult évtizedben, holott a rétegek iskolázottságának kűlőnb-

ségei jelentékenyen mérséklődtek. Másrészt a kutatások azt iga-

zolják, hogy az azonos iskolai végzettség távolról sem nivellál-

ja a különböző társadalmi rétegekhez tartozók mobilitási esélyeit. 

Valójában az esélyek azonos iskolai végzettség esetén is erőtel-

jesen differenciálódnak, de egyértelműen a társadalmi helyzet; 

a társadalmi származás mentén. Ez a felsőfoku végzettségűeknél 

a leginkább szembetűnően abban nyilvánul meg; hogy a fizikai dol-

gozó rétegekből származó diplomások többsége csak az alacsonyabb 

presztizsű szakértelmiségi rétegekbe jut be. A középiskolai vég-

zettségűeknél pedig egyértelműen kitünily i, hogy az alőnyösebb tár-

sdalmi helyzet növeli az ilyen képzettségűek vezető vagy értel-

miségi munkakörbe kerülésének esélyeit. A Statisztikai Hivatal 

reprezentativ felmérései j61 tükrözik a fenti jelenségeket. 

/Lásd a 16. sz. táblázatot./ 

Mint a táblázatból kitűnik, a társadalmi.csoportok közötti át-

lépéseknél a parasztságból a munkásságba, illetve a munkásságból 

és a parasztságból a vezetők, értelmiségiek és egyéb szellemi 

foglalkozásuak felé történő mobilitás dominál. A nemzedéken be-

lüli mobilitás jellemzője pedig: még inkább tulsulyban vannak 

az egymáshoz közel álló csoportők kőzötti mozgások, sokkal a va- 

. lamelyik távolabbi csoportba való átlépés. 
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Társadalmi mobilitás a szülők társadalmi helyzete függ- 

vényében /1973-as állapot/  

16..sz. táblázat 

Az apa társadalmi észi  szell.Kisi Szak. Betan.Seg. fiz. Egyéb 

csoportja 	ért. dolq. paros munk. munk. munk. dol . 
Vezető és ért. 61;9 418 1,2 048 013 0'4 01 07 

Egyéb szell.dolg. 1742 121,2 447 248 25 246 047 39 

Kisiparos 13,3 1411 2519 1143 8,6 9 2 45 7,4 

Szakmunkás 1648 1949 10,9 19,3 10;0 85 2,2 13;0 

Betanitott munk. 71 10;7 62 1015 12;0 98 48 10;3 

Segédmunkás 22 5 1 7 4 62 69 76 243 616 

Mezőgazd. fiz. 
dolgozó 22,1 28,4 3841 43-6 53,5 5540 81.7 49;2 

Egyéb 4:4 4=,8 5°; 5 55 612 69 37 89 

Forrást: Statisztikai évkőnyv4 1975. Statisztikai Kiadó ,, Buda-

pest, 1976. 34. old. 

Feltehető; hogy a jövőbeni amikor a középfoku végzettség egyre 

általánosabbá válik és a rétegek közötti iskolázottsági különb-

ségek tovább mérséklődnek; a mobilitási esélyeket méginkább az 

iskolán kivüli faktorok alakitlák, és a társadalmi helyzet de-

termináló szerepe egyértelmübbé és egyúttal nyiltabbá is válik. 

Már ma is nyilvánvaló egyfelől az4 hogy a formálisan azonos is- 

kolai végzettség nem egyenliti ki a strukturális eredetű esély-

egyenlőtlenségeket. Másfelől bizonyitottnak tekinthető; hogy el . 
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sősorban a szülők obiektiv társadalmi helyzetétől; a társadalmi 

szerkezetben elfoglalt helyétől függ, hogy a gyermek egyáltalán 

milyen iskolai végzettségre tesz szert. Ilyen formában a végső 

következtetés az1 hogy a mobilitási esélyegyenlőtlenség ..ek nett  

egyenlithetők ki csupán a rétegek közőtti iskolázottsági külőnb-

ségek felszámolása utján. 

d/ A tanulás-tudás külőnböző formái  

Bár társadalmunk nyitott, mobilis.és a demokratizmus mind maga-

sabb formáit valósitja meg, az iskolafokozatok hierarchiája sér-

tetlen maradt. Egy-egy felsőbb oktatási intézménytipus még a meg-

felelő tudás esetén sem adja meg a tanulási lehetőséget annak', 

aki az első fokozat elvégzését formálisan nem tudja bizonyitani. 

Ez a merevség egyrészt a régi .; szelektív rendszer maradványa.' 

másrészt abból a feltételezésből indul ki hogy a tudás megszer-

zésének egyedüli helye csakis az iskola lehet. Ebből következik; 

hogy az oktatási irányitás és a pedagógiai kutatás csak a tani-

tás módszereivel foglalkozott mind ez idáig; az önálló tanulás 

technológiájával, az önállóságon alapuló tanulási stratégiák ki-

fejlesztésével nem. 

Máig is tartja magát az értelmiségi orientációju szemlélet, hogy 

csakis az iskola utcán ,  szerehető meg az az emberi érték, ami fel-

tétlenül szükséges a teljes emberi szocializációhoz. Ez a felfo-

gás a kulturális értékeket tartja elsődlegesnek; a munka gyakor-

latában megszerzett tapasztalatokat kirekeszti az értékek köré-

ből. Azt tartja normális utnak, hogy valaki 6 éves kortól pl. 
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25-26 éves korig megszakitás nélküli tanulással szerezze meg az 

értelmiségi munkához szükséges  végzettséget;  ezért jelentős ál-

dozatokat is hoz. Normálistól eltérő és nemkivánatos e felfogás 

szemében a tanulmányok megszakitása a munkába lépés miatt•, majd 

a tanulmányok folytatása. Éppen ezért nem gondoskodunk arról, 

hogy megteremtsük a lehetőséget a részleges munkavégzés melletti 

oktatási formáknak. Nem ismerjük fel eléggé annak a veszélyét, 

hogy az egyre szélesebb ifjusági réteget jelentő egyetemi, főis-

kolai ifjuság tulságosan későn válik társadalmilag éretté, gya-

korlati élettapasztalatok hiján. 

Elvileg elismerjük, hogy az emberi értékek; de még a tudás, m0- .  

veltség elemeinek értékei sem az iskolai tantárgyak mereven ki- 
0 

alakult rendje és sulya szerint mérhetők - a fakultativitást, 

a rugalmas belső arányu művelődést voltaképpen mégsem épitettük 

be közoktatási rendszerünkbe /a középfoku szakképzésban még nyo-

mokban sem található meg/. Máig sem találtuk meg a módját annak; 

hogy az iskolán kivűl megszerzett tudás értékét az iskola bár-

milyen formában is elismerje. 

Bár teljesen nyilvánvaló; hogy az átlagon felüli képességek mü-

velése társadalmilag igen nagy fontosságu az iskolai életben 

/pénzügyi feltételekben; megtervezettségben/ az irányitásban 

/a felügyeletben; a szakkörőknek az ifjusági szervezet felelős-

ségi körébe utalásával/ elsikkad e feladat szerepe, valójában 

az egyes tanárok személyes felelősségétől függ. Nem helyes, 

hogy a fogyatékosokkal való foglalkozás töredékét jelenti nálunk 

a kiemelkedőkkel való foglalkozás. 
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IV. A közoktatás távlati fejlesztése a társadalmi-gazdasági 

változások függvényében 

1. Az iskolázottság- szakképzettség a következő évtizedekben 

Az iskolarendszer távlati fejlesztésének irányát a társadalom 

munkaerő-ujratermelésére vonatkozó vizsgálatok és elemzések ta-

pasztalatai, valamint a társadalom fejlesztésének célkitüzései 

határozzák meg. Az oktatással szemben fokozódó társadalmi igénye-

ket ugy lehet kielégiteni, hogy az iskolarendszert elsődlegesen 

tartalmában - esetenként szerkezetében - folyamatosan kell korsze-

rüsiteni, a viszonylagos állandóság követelményét is érvényesitve. 

A követelmények között elsődlegesek a nevelés tartalmára és haté-

konyságának fokozására irányuló igények. Az oktatásnak arra kell 

törekednie, hogy minden gyermek és ifju elérhesse azt a müveltsé-

gi szintet, amely a társadalmi munkamegosztásba való beilleszke-

désnek feltétele. Ehhez a nevelés tudományos tervezésére, haté-

kony módszerekre és eszközökre, alkalmas szervezeti formákra, a 

céloknak jól megfelelni tudó pedagógusokra, korszerű iskolaépü-

letekre és taneszkőzökre van szükség. 

A következő 10-15 évben Magyarországon a komplex gépesitésnek és 

az automatizálásnak a szakismeretekre, a szakmastrukturára gyako-

rolt kedvező hatása előreláthatóan csak lassan bontakozik ki. A 

gyors kibontakozás egyik akadálya a nem megfelelő szakmastruktú- 

ra, a technikailag korszerübb munkafolyamatok viszonylag szük 

személyi bázisa is. A technikai - szervezeti átalakulásoknak a 

szakismeretekre, szakmastrukturára gyakorolt hatása is figyelemre 
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méltó lesz. E változások alapja az elektronika, a számitástechnika 

térhóditása, a hirközlés és a szállitási rendszerek tökéletesedé-

se. Ezek az átalakulások várhatóan hatást fejtenek majd ki a szak-

ismeretekre, növekszik a magasabb szakképzettség iránti igény, va-

lamint a koordinációs, kooperációs tevékenység és képesség szerepe. 

A technika fejlesztésének meggyorsitása Magyarországon a követke-

ző 10-15 évben végső soron feltételezi és megköveteli a munkások 

ismereteinek jelentős bővitését és korszerüsitését, állandó tovább-

képzésüket és a továbbképzés növekvő, munkástömegekre történő ki-

terjesztését. A továbbképzés fő irányai: a munkások szaktudásának 

felujitása, továbbfejlesztése; a rokon szakma, rokon tevékenységi 

kör ellátására való felkészités, a második vagy további szakképe-

sités megszerzése; az új szakmára képzés, a különleges munkakörök 

betöltéséhez szükséges képzés. 

A szakmai képzés mellett nagy fontosságot kell tulajdonitani a 

munkások társadalmi-politikai továbbképzésének is. Ennek fontos-

sága a társadalom fejlődésével fokozódik. 

Az elmúlt évtizedben a széles tömegek müveltségét illetően elért 

történelmi jelentőségü eredmények jó alapot képeznek a továbbkép-

zéshez, de nem elégségesek a technika fejlesztésével kapcsolatos 

. jövőbeni feladatók megoldásához. Figyelembe kell venni,-hogy a ma-

gas és közepes szinvonalon müvelt és képzett rétegek mellett vi-

szonylag nagy tömegek még nem rendelkeznek a napjainkban és még 

kevésbé a jövőben szükséges általános müveltséggel, technikai kul-

túrával és tudományos alapismeretekkel. E helyzetet jól szemlél-

tetik az alábbi, 1970-re vonatkozó adatok. A 15 éven felüli la- 
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kosságból az általános iskola 8. osztályát elvégzettek aránya a 

népességen belül csak 37,2 ;o, az érettségizettek aránya 10,8 %, 

mig a felsőfokú oklevelet szerzettek aránya 3,7 %. /Lásd a 17. sz. 

táblézatot/. 

A népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása Magyarországon 

1970-ben 

17. sz. táblázat 

Korcsoport 	Az általános iskola 	Érettségizettek Felsőfokú ok- 

/év/ 	8 osztályát elvégzet- 	levelet szer- 

tek 	 zettek 

aránya a népesség százalékában 

15-19 84,2 8,7 - 

20-24 60,7 28,0 3,0 

25-29 56,7 18,5 7,4 

30-39 43,2 13,9 6,0 

40-59 22,8 7,5 4,0 

60 fölött 11,0 3,4 2,2 

dsszesen 37,2 10,8 3,7 

Forrás: Munkaügyi Szemle, 	1974. 	6.sz. 1. 	old. 

A táblázatból adódik, hogy a felnőtt lakosság jelentős része is- 

kolai továbbképzésre szorul, általános müveltségével és egyéb is-

mereteinek kiegészitése, bővitése és korszerüsitése céljából. A 

munkások felfogásában dominánssá kell tenni az általános müvelt- 
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ség, az önképzés, a szakmai képzés igényét. 

A tudományos-technikai forradalom követelményeinek megfelelő kép-

zettséggel rendelkező munkaerő kellő számban való biztositása csak 

hosszú távon, elérelátó, perspektivikus oktatási, szakemberképzési 

terv alapján valósitható meg. Ennek egyik oka, hogy-az új techni-

kát alkalmazni tudó munkaerő felkészitése általában hosszú időt 

vesz igénybe. Ezzel szemben az új gépek viszonylag rövid idő alatt 

beszerezhetők. Az oktatásnak és képzésnek tehát perspektivikusnak 

célszerü lennie a müszaki tervekhez viszonyitva. 

A tudományos-technikai forradalomban a folyamatos továbbképzés 

összefügg az ismeretek állandó felújitásával és karbantartásával. 

Az ismeretszerzés az ember életének egész aktív szakaszára kiter-

jed, mindennapi életének elemévé válik. Az ismeretszerzés és at 

ismeretek megujitása a jövőben nem korlátozódik az átképzésre, mi-

vel ilyen igényeket az eredeti tevékenység folyamatos ellátása is 

támaszt. Ez a képzésnek és továbbképzésnek hazánkban is folyama-

tossá, tömegméretüvé, általánossá válását igényli. E tendencia tár-

sadalmi méretű érvényesülése megköveteli a társadalmi támogatást 

és irányitást. 

Hazánkban 1970-ben megkezdődött a több területen is alkalmazható 

ugynevezett alapszakmai képzés. Például létrejött a'gépiforgácsoló 

-szakma, az erre való kiképzés magába foglalja a korábbi esztergá-

lyos-, marós- és köszörüsszakma képzését, mégpedig úgy, hogy a ta-

nulók két éven keresztül a három szakma alapismereteit sajátitják 

el, a képzés harmadik évében pedig a három egyedi szakma egyikének 

magasabb szintű begyakorlására kerül sor. Jelenleg hazánkban az i-

lyen alapszakmák száma 36. 
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Előzetes felmérések alapján hazánkban a munkások szükséges iskolai 

végzettségének a 18. táblázat szerint kellene alakulnia. _ _ 

A fizikai állomány szükséges iskolázottsága Magyarországon,  

1985-ben  

18. sz. 	táblázat 

Munkakör  Középfokú 	Egyéb 

végzettségü végzettségü 

C7sszesen 

Szakmunkás 72,0 9,3 35,5 

Betanitott munkás 28,0 52,1 41,9 

Segédmunkás - 38,6 22,6 

C'Ssszesen 100,0 100,0 100,0 

Szakmunkás 85,1 14,9 100,0 

Betanitott munkás 27,8 72,2 100,0 

Segédmunkás 100,0 100,0 

t7sszesen 41,9 58, 1 100,0 

Forrás: Craveró, R.- Fekte Gy. 	- Iván.P.: A munkaerő-állomány 

szakképzettségi és iskolázottsági strukturájának terve-

zett alakulása 1970 és 1985 között. Közgazdasági Szemle, 

1975. e. sz . 301-313. old. 

Az adatokból kiderül, hogy a tervek szerint 1985-ben hazánkban a 

munkások 41,9 %-a rendelkezik középfokú végzettséggel, a szakmun-

kásoknak pedig 72,0 %-a. Hosszabb távon szemlélve, az általános 

müveltség szerepe még fontosabb lesz. Az 1977-ben iskolába kerülő 
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gyerekek 1970-1971 -ben születtek, 1990-1995 körül válnak keresővé 

és 2030-ban még dolgozni fognak. Tevékeny életük több mint felét 

az ezredforduló után élik le. Ezt figyelembe véve, lehetetlen ma 

arra törekedni, hogy részletesebb foglalkozási struktúrát határoz-

zunk meg a jövőt illetően, olyat, amelyhez ma kezdenénk el kiké-

pezni az embereket. 

A szakemberképzési folyamat hazánkban is összekapcsolódik a tár-

sadalmi, gazdasági, technikai haladással. A munkással nemcsak mint 

munkaerővel, hanem mint müvelt szocialista emberrel, mint teljes 

emberrel is számolni kell. Bérmelyik szempont eltúlzása káros kö-

vetkezményekkel járhat. A mai szakmunkásképzést is perspektivikusan 

kell szemlélni, hiszen a ma kiképzett fiatal szakmás élettevékeny-

ségének nagyobb hányadát 10 -15 év eltelte után fejti ki. Ezért már 

ma törekedni kell a középfokú képzésre még akkor is, ha a fiatal 

szakmunkás munkába lépése után közvetlenül nem is használja mind-

azt a tudást, amit megszerzett. 

Az előzetes felmérések szerint hazánkban növekszik a munkások 

kvalifikáltsági szintje, amit a 19. táblázat adatai is szemlél-

tetnek. 
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A fizikai munkások kvalifikáltság szerinti várható összetétele 

hazánkban, 1985 -ben  

19. sz. táblázat 

Munkáskategória Létszám 	Százalékos 	Index 

/1000 fő/ 	megoszlás 	/1970 = 100/ 

Szakmunkás 	1340,0 	 35,5 	 124,5 

	

Ebből kvalifikált 357,8 	 9,5 	 147,3 

Betanitott munkás 	1580,0 	 41,9 	 106,6 

	

Ebből kvalifikált 593,7 	 14,3 	 109,9 

Segédmunkás 	850,0 	 22,6 	 66,9 

f3sszesen 	3770,0 	 100,0 	 98,4 

Forrás: Ua. mint a 18. sz. táblázatnál. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy mig 1970-hez képest a szak-

munkások száma 24,5 %-kal, addig a kvalifikált szakmunkásoké 

47,3 %- kal nő. 

Fokozódik valamelyest a betanitott munkások kvalifikáltsága is. 

Az általános müveltség hiányosságai nemcsak.a termelésben, a szak-

mai képzésben éreztetik hatásukat, hanem általában a kulturált 

életmód mind szélesebb körü kibontakozásában, a munkásosztály 

társadalmi szerepében. 
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2. A távlati oktatási rendszer különböző modelljei 

A közoktatási rendszer korábban vázolt helyzete, az abban fellel-

hető problémák, funkciózavarok, valamint a jövő várható igényei 

sok szakembert késztettek és késztetnek a közoktatási rendszer 

jövőben kivánatos modelljének a kidolgozására. Számos ilyen mo-

dell készült mér el, ezekben vannak gyakorta visszatérő, egybeeső 

elemek, illetve vannak teljesen ujszerü, egyedi vonások is. Mind-

ezen munkák igyekeznek a jövőnek legmegfelelőbb formákat és tar-

talmakat megtalálni, a legjobb átmenetet megmutatni a jövő nyil-

vánvalóan minőségileg uj közoktatási rendszerébe.. 

A/ A Cravero-Pápai-Genzweis /1977/ szerzői kollektiva szerint a 

korszerüsitett iskolarendszer szerkezete a következő lenne: 

Az iskoláskor előtti intézményes nevelés  

Törekedni kell a 3-5 éves korosztályok óvodai ellátásának teljes-

körüvé tételére.. Ennek keretében kötelezővé kell tenni az 5 éves 

korúak részvételét az iskolaelőkészitésben. 

Célja: 

- járuljon hozzá a különböző társadalmi rétegekbe tartozó gyerekek 

családi körülményeiből származó hátrányainak és előnyeinek ki-

egyenlitéséhez; 

- segitse a szűkebb és tágabb környezet megismerésének, megértésé- 

nek folyamatát; 

- nyujtson intézményes segitséget az iskolaérettség kialakitásában, 

annak megállapitásában. 

A fenti fokozat ilyen értelmezése elfogadható, bár nem tesz emli-

tést pl. a szellemi fogyatékos gyerekek képzésbe való bevonásá-

ról. 
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Az általános képzést nyujtó oktatási szakasz  

Célja: a korszerű általános középfokú müveltség biztositása, a tu-

dományos világnézet, az erkölcsi-, esztétikai-, testi nevelés meg-

alapozása, a képességek fejlesztése. Megismerteti a tanulókat a 

termelő munka alapelemeivel, előkészit a társadalmilag hasznos 

munka végzésére, illetve a társadalmi munkamegosztásba való be-

kapcsolódásra és a továbbtanulásra. 

"A középiskola első két évfolyamát felölelő tájékozódási-pálya-

orientációs szakasz keretében megkezdődik az egyéni adottságoknak 

legjobban megfelelő, de a társadalmi igényeket is messzemenően fi-

gyelembevevő - az iskolai nevelőtevékenység által kórrigált-, il-

letve a pályaválasztás fő irányát jelentő szakirányu tantárgycso-

portok kiválasztása, illetve elmélyültebb tanulása. 

Ebben a fokozatban azonban biztositani kell a különböző irányok 

egyenértéküségét. Ennek lényeges feltétele, hogy a középiskolák 

első két évfolyamának törzsanyaga egyezzék. A pályaórientáció kez-

detén a konkrét szakmai ismeretek aránya kevés legyen, jellegében 

pedig elsősorban az érdeklődés, a pályaalkalmasság mérését tegye 

lehétővé." 21  

A felsorolásból hiányzik a nyolc osztályos általános iskolai kép-

zést követő szakmunkásképző iskola, eszerint az abba jelentkező 

tanulók a 8 + 2 évre tervezett, általános müveltséget adó alapkép- 

zés utolsó két évfolyamának anyagát nem , vagy a mai gyakorlat 

szerint csak lényegesen leegyszerösitve, - megszürve sajátithatják 

el. Ezzel viszont számukra máris elveszett annak a lehetősége, 

hogy később akár munka mellett is, tanulmányaikat egészen a felső 

fokig folytathassák, azaz intézményesen teremtettünk esélyegyen-

lőtlenséget az ő számukra. 

21 Cravero - Pápai - Genzweis: Előzetes elgondolások az oktatás táv-
lati fejlesztési koncepciójához /Tervezet/. Budapest,1977,21.old. 
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Középiskola  

"Az első két évfolyam tananyaga egységes közismereti törzsanya-

got és az orientáció tartalmának és körének megfelelő fakultáci-

ót tartalmaz. A második év elvégzése után a tanulók vizsgát tesz- 

nek és tanulmányaikat befejezhetik, ezzel középfokú iskolai vég-

zettséget szereznek. Ezt követően lehet dönteni, hogy a tanuló az 

iskolarendszerü, vagy a munkahelyi képzésben folytassa tanulmánya- 

it, illetve kőzvetlenül bekapcsolódjon a társadalmi munkamegosz-

tásba. 

A középiskolában továbbtanulóknak biztositani kell az iskolavál-

toztatás lehetőségét".
22  

Ez a modell tulajdonképpen a tizosztályos, általános képzést adó 

iskola képét rajzolja fel és túl sok kérdést hagy nyitva, megoldat-

lanul. A már korábban emlitett szakmunkástanulói alapképzés elhanya-

golása mellett, azoknak a helyzete sem tisztázott, akik a 10. tanév 

végén érettségi vizsgát téve nem kivánnak továbbtanulni. A csupán 

érintőlegesen gyakorolt fakultációs - esetleg szakmai - képzés két 

év alatt nem ad elegendő ismereteket sok fizikai munkakör betölté- 

sére. Az ilyen két év kevés szakmunkási munkakör betöltéséhez, a 

segédmunkák elvégzéséhez pedig az alapvető szakmai ismeretek elsajá- 

titásában késleltetve jutott el a végzett tanuló. A zsákutca is 

nyilvánvalóbb, mivel az esetleg munkahelyi szakképzésben szakmát 

tanulók lényeges hátrányba kerülnek még magasabb szintű továbbta-

nulási igényük jelentkezése esetén a szakközépiskola további kettő, 

esetenként három, évét iskolai keretek között elvégzőkkel szemben. 

22 
Ua. mint 21 -nél;;28. old. 
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Az általános képzésre épülő második képzési szakasz  

/A gimnázium és szakközépiskola III-IV., esetenként V. évfolyamai, 

munkahelyi középfokú szakiskola/. A képzési irányok, a közismereti 

és szakmai müveltség, valamint a képességek és készségek fejleszté-

se szempontjából differenciált tartalmú és képzési idejü oktatási 

szakasz. Ennek eredményeként egyfelől megteremtődik a lehetőség a 

társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódásra, másfelől a felső-

fokú továbbtanulásra. 

Az iskolarendszerü középiskolákban az oktatás-nevelés célja: 

Elmélyiti és bőviti a középiskola I-II. évfolyamain szerzett isme-

reteket, továbbfejleszti a tanulók müveltségét, marxista-leninista 

világnézetét, erkölcsi-, esztétikai- és testi neveltségét, felké-

szit a végzés után a munkamegosztásba való bekapcsolódásra. 

"A középiskola elvégzése után a konkrét munkahelyi szakmai kővetel-

mények elsajátitására, a specializálódásra mintegy egy éves időtar-

tamu un. "gyakornoki szakasz" beiktatása célszerü. A középiskolai 

képzés tanterveit a többlépcsős képzés egységének megteremtése ér-

dekében a felsőoktatási tantervekkel együttesen kell kialakitani". 23  

A "gyakornoki szakasz" intézményes bevezetése bár indokolt, tényle-

gesen csak akkor éri el célját, ha a konkrét munkahelyen megfelelő, 

pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel is felvértezett, vezető szak-

ember végzi a fiatal végzettek bevezetését a szakmai-munkahelyi 

világba. 

Ráadásul az egyéves szakmai "gyorsképzésen" résztvevőkre aligha 

sikerül majd kiterjeszteni a kivánatos célként megfogalmazott ál-

talánossá teendő középiskolázást. Még akkor sem, ha később tanul- 

23 Ua. mint 22 -nél; 29. old. 
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mányaikat folytathatják a felnőttoktatás intézményeiben, hiszen 

azok tananyaga is közismerten erősen leegyszerüsitett, és igy a 

két közismereti és szakmai ismerethalmaz együttesen sem éri el az 

általános alapmüveltség szintjét. 

"A felsőoktatás képzési célja és szerkezete alapvetően nem válto-

zik. A tudományos-technikai haladás eredményeihez való alkalmazko-

dás érdekében a felsőoktatás képzési szinvonalának és tartalmának 

folyamatos növelése, illetve korszerüsitése révén nő a felsőokta-

tás és a tudományos kutatás kapcsolata, fokozódik a kutatási ered-

mények oktatási adaptációja. Bővül az intézményen kivüli és az in-

tézmények közötti kooperáció. Gyorsul a határterületi szakon folyó 

képzés integrációja. 

A felsőoktatás mennyiségi terjedelmét és szerkezetét a népgazda-

ság távlati munkaerő-szükséglete határozza meg.  Az összhang erő-

sitése érdekében bővül a kétszintű képzés köre, elsősorban a jo-

gász és egészségügyi szakmai csoportokban. A jelenlegi felsőfokú 

oktatásból elsősorban az óvónőképzést és egyes - ma felsőoktatás-

ba tartozó egészségügyi középfokú jellegü szakemberképzést - isko 

larendszerü középiskolákban kell megoldani." 
24 

A kritériumok felsorolása közben nem történik emlités arról a fon-

tos elvről, hogy a felsőoktatás jelenlegi, tulságosan szük terü-

letre szakosodott képzési irányai helyett, a fejlődéshez-változás-

hoz jobban  igazodni képes, könnyü és gyors átállásra is alkalmas, 

jól konvertálható felsőfokú képzés kívánatos már most is, és főleg 

az lesz a jövőben. 

24 Ua. mint 21 -nél, 47. old. 
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Amennyiben az óvodai ellátást általánossá kivánjuk tenni - márpe-

dig ez egysarkalatos pontja az egész oktatási rendszernek -, még- 

hozzá megtoldva a kötelező iskolaelőkészitő évvel, semmiképpen 

sem indokolt az óvónői képzés szinvonalának csökkentése, hiszen 

tőlük a jövőben különösen magas szinvonalu oktató-nevelő munkát, 

szakmailag érett pedagógiai tevékenységet várunk. 

B/ Kaján László  1979-ben megjelent tanulmánya elemzi mindazokat 

a problémákat, ellentmondásokat, amelyekkel iskolarendszerünk 

jelenleg küzd, és amelyek akadályozzák ezt a rendszert alapvető 

funkciójának betöltésében. A jövőre vonatkozóan kijelenti: "Mind-

ezek megfontolása után tehát az a véleményem, hogy a már kialakult 

iskolarendszerü kereteket alapul véve, de ezt természetesen a szük-

ségletekhez rugalmasan igazitva kell köznevelési rendszerünket fej-

leszteni".
t 5 

 

Ez világosan kifejezi azt a szándékot, hogy a jelenlegi rendszert 

nem szükséges szétzuzni, hanem az adott keréteket minőségileg uj 

tartalommal kitöltve vezet az út a jövő iskolarendszere felé. 

Ezen az úton az alábbi változtatásokat szükséges elvégezni: 

- A differenciált, testi és mentális fejlettséget figyelembe 

vevő iskolakezdés, amelyben a naptári életkort-rugalmasabb életko-

ri fejlettség helyettesiti. 

- Az óvodai nevelés kiterjesztése a korosztály közel teljes 

körére, az ötéves életkortól minden gyerekre kiterjedő kötelezett-

séggel. 

25 Kaján László: A közoktatás továbbfejlesztésének lehetőségeiről. 

Kézirat. Budapest, 1979., 28. old. 
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- Az óvodai programmal együttesen megtervezett iskolai kezdő 

szakasz a fejlődést felfelé nivelláló korrekciós keretekkel, el-

járásokkal, szakaszokkal. 

- A fogyatékosok mielőbbi speciális nevelésének megszervezése 

maximális törekvéssel a nem fogyatékosokkal való integrálásra. 

- Az általános iskola minden fokán korrekciós lehetőségek 

beépitése az elmaradók számára. 

- Az általános iskola kezdő szakaszán túl a valamilyen irány-

ban jelentkező jellemző képességek tudatos fejlesztése a saját kö-

zösségekhez való tartozás fenntartásával. 

- Az egésznapos nevelés lehetőségeinek teljessé tétele a kis-

iskoláskorban, és kötetlenebb formáinak kiépitése a felsőbb osz-

tályosok teljes köre számára is. 

- A fogyatékosok munkára felkészítő képzésének kötelezővé té-

tele a tizosztályos képzés keretei között. 

- A pályakorrekciót átvezető kurzusok, időben elnyujtott kü-

lönbözeti vizsgák segitsék. 

- Az általános iskola 8. osztályának elvégzésére épülő közép-

fokú általános- és szakképzés, amely lineárisan folytatja az á lta-

lános iskolában le nem zárt általános képzést, közös alapul véve 

minden tipusban azt az általános müveltségi minimumot, ami a szak-

munkásképzés három éve alatt adható. 

- A középfokú képzés minden formájában érvényesüljön a közis-

mereti tárgyakban mind mélységi, mind tantárgyi fakultáció - és 

ez is legyen eszköze annak, hogy a szakképzésre vállalkozók jobban 

megalapozhassák további müvelődésűket és tanulmányaikat. 

- A középfokú oktatás hivatalosan is ismerjen el minden érté-

kes tudást, képességet, teljesitményt, amit a diák iskolán kivüli 

tanulással sajátitott el. 
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- A szakoktatási intézmények képzési ideje a szakmai igények 

differenciáltsága szerint eltérhet egymástól. 

- A középfokú szakoktatás intézményeink külön tagozatai az 

üzemekkel szoros szervezeti kapcsolatban szolgálják a már dolgozó 

munkások és középfokú szakemberek továbbképzését is. Ilymódon a 

szakoktatási intézmények egységes képzési és továbbképzési intéz-

mények legyenek. 

- Mindazok számára, akik az általános iskola elvégzése után 

azonnal munkába állnak, munka melletti tanulással kell biztosita-

ni az általános alapművelés középiskolába is benyuló szakaszának 

elvégzését. Meg kell teremteni az általános képzést munka mellett 

lehetővé tevő esti, levelező és más formákat 	a tankötelezettség 

időszakában közbeiktatott intenziv szakaszokkal - és ezek adjanak 

teljes értékű középfokú végzettséget. 

- A munka melletti tanulásban lehetővé kell tenni, hogy a 

dolgozó fiatalok szabadon választott tantárgycsoportos blokkok 

egymásraépitésével, és nem csupán az egymásra épülő évfolyamok 

sorrendjében, egy-egy intézménytipus végzettségét, megszerezzék. 

C/ Inkei Péter tanulmánya a közoktatási rendszer továbbfejleszté-

séről 1979. végén jelent meg. Az iskolarendszer átalakitásánál a 

következő alapelvek figyelembe vételét javasolja: 

"A jelenleginél nagyobb mértékben kell biztositani a társadalmi 

mobilitást a zsákutcák megszüntetésével, a különböző esélyek ki-

egyenlitésével. Az előttünk lévő periódus iskolájának történelmi 

feladata, hogy a képzésnek a társadalmi rétegződést részben fenn-

tartó, részben ujratermelő funkcióját felhasználja. Mégpedig nem 

a "mindenkinek haladék nélkül a legmagasabbat" utópisztikus cél- 



- 91 - 

kitüzés jegyében, hanem a közmüveltség reálisan előirányozható, 

de magas szinten való kiegyenlitésére törekedve. 

Az általános képzés tartalma terjedelmét tekintve a jelenlegit fel-

váltó magyar iskolaszervezetben nem haladhatja meg azt a mértéket, 

amelyet az iskola az akkori feltételek között minden egészséges 

fiatalnak közveviteni képes. Az elsajátitás  mélysége azonban kinek-

kinek.egyéni rátermettségétől függően különböző lehet. Egyidejüen 

arra is törekedni kell, hogy minden egyes tanulónak módja legyen a 

kötelező iskolázás ideje alatt-próbát tenni képességeivel az okta-

tás mai anyagában nem, vagy csak mellélcesen képviselt tudományos-

termelési-müvészeti-szomatikus teljesitmény területeken. "

26  

"A magasabb szinvonalú szakképzés erre épül: a merev szakmai kere-

tek fellazulása, a szakmacsoportokra való képzés, a gyors és ru-

galmas tovább- és átképzésre, a gazdasági-müszaki szerkezet vál-

tozásait követő pályamódositásra való készség, amely csak a szé-

lesebb általános müveltségen alapulhat. 

Az oktatási rendszernek egyforma fejlődést kell biztositania a ké-

pességek minden szintjén, megadva a lehetőséget a különböző irányú 

tehetségek kivontakozására, de magasabb szintű átlagos tájékozott-

ságát biztositva a szerényebb képességűeknek is. Hangsulyoznunk 

kell, hogy a gyermekek nemcsak többé vagy kevésbé, hanem kűlönbö-, 

zőképpen tehetségesek.."  27 

26 Inkei Péter:  Javaslat  közoktatási rendszerünk továbbfejlesztésére. 

Kézirat. Budapest, 1979., 7. old. 

27 Ua. mint 26-nél; 9. old. 
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Fontos kérdést érint a szerző a továbbiakban is: 

"Az önálló ismeretszerzési készség kialakitásához, az iskolán tú-

li önálló müvelődés megalapozásához elengedhetetlen, hogy az is-

kolák és egyéb oktatási /nevelési/ intézmények nevelési-oktatási 

céljaikkal megfelelő könyvtárral rendelkezzenek. Ennek a könyvtár-

nak azonban már nem csupán a hagyományos ismerettároló forrásokat 

/könyv, folyóirat/ kell tartalmaznia, hanem állományát egyéb, a 

technika által ujitott fajtákkal /film, dia, hanglemez, hangszalag, 

stb/ is ki kell egészitenie. Csak ez biztositja, hogy a tankönyvek-

re alapozva, de attól el is szakadva magában az oktatási folyamat-

ban /mind a tanitási órán, mind a tanuláskor/ - minden tantárgy 

tanulásában - a tanulók úgy használhassák a könyveket, elsősorban 

a kézikönyveket, úgy tudjanak tájékozódni egyéb információs for-

rásokban, hogy közben elsajátitsák az ismeretszerzés önálló mód-

ját." 28  

Külön foglalkozik a szerző az új rendszer személyi feltételeivel, 

a. tanári kar és a pedagógusképzés kérdéseivel. 

"A reformnak a jelenlegi rendszer belső tartalékaival /intézmény-

hálózat, anyagi lehetőségek, személyi állomány, tantervek/ inten-

ziv kihasználásával és részben átalakitásával, fokozatosan, egy-

másra épülő, egy irányba ható intézkedésekkel kell megvalósulnia, 

oly módon, hogy egyes területeken a lehető leghamarabb megkezdőd-

hessék." 29  

A tizosztályos iskola ellen Inkei Péter az alábbi indokolat hozza 

fel: 

28 Ua,. mint 
26 

	11. old. 

29 
Ua. mint 26-nál; 15.old. 
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a/ "A 10 osztályos iskola bevezetése a jelenlegi iskolarendszer 

egészét megváltoztatná, egyetlen iskolatipust sem hagyva érintet-

lenül. Ez nemcsak a népgazdaság igen súlyos megterhelésével, szer-

vezési és személyi problémákkal járna, de nehézkessé tenné és időber 

elnyújtaná az iskolarendszer reformjának megvalósitását, amely idő 

alatt oktatásügyünk nemzetközi lemaradása csak növekednék. 

b/ Nem biztositja a különböző képeseégü fiatalok optimális fejlő-

dését. Az a jelenlegi gyakorlat, amelyben a tehetségesebb gyere-

keknek nem ad elég késztetést, tanulnivalót, elmélyülési lehetősé-

get az általános iskola felső tagozata - hiszen a pedagógusnak a 

gyöngébbekre, az átlagra kell figyelnie - még egészségtelenebbül 

fejlődne. 

c/ A 10 osztályos iskola megvalósulásával elpusztitaná maga fölött  

a középiskolát; gyakorlatilag tanfolyamok rendszerévé változtatva 

azt a szaktanfolyamoktól a - gimnáziumnak igy alig nevezhető - fel-

sőoktatást előkészitő, ugyancsak kétéves formáig. 

d/ Az általános- és szakképzés /illetve pályaorientáció, gyakor-

lat, termelésben való rendszeres részvétel/ arányai könnyen elto-

lódhatnak a 10 osztályos rendszerben a szük szakképzés javára, kü-

lönösen akkor, ha a rövid- és középtávú, prognosztizálható munka-

erőszükséglet biztositása az uralkodó, az oktatási rendszer egé-

szét meghatározó szempont, s nem az egész személyiség fejleszté-

sének, az átlagos müveltség, tájékozottság, az életmód, az izlés, 

a politikai és társadalmi szokások egész rendszerének magasabb 

szintre való emelése." 30  

30 Ua. mint 26-nál; 17-18. old. 
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3. Egy lehetsége további modell 

A világgazdasági kapcsolatok jelentős kibővülése és gazdaságunk 

fejlesztésének stratégiai követelményei különösen aláhuzzák a vi-

lágszinvonalu versenyképesség igényét.. Az extenziv fejlesztést 

felváltó szakasz követelményeként az anyagigényes termékek gyár-

tása helyett a magas értékü, nagy szaktudást megtestesítő munkát 

képviselő termékek gyártása került előtérbe. Mindez korántsem 

egyszerüen termelési, külkereskedelmi, egyszóval gazdasági-techni - 

kai kérdés, hanem legalább annyira /sőt előfeltétele érvényével/ 

oktatási-kiképzési feladat. Ebből következik, hogy oktatási rend-

szerünk minden szintjén világszinvonalon versenyképes "végtermékre" 

kell törekednünk. Világszinvonalu termékeket világszinvonalon ki-

képzett mérnök, munkás, közgazda, agrárszakember tud csak előálli-

tani, akiknek kiképzéséhez nemzetközi szinten versenyképes pedagó-

gus társadalomra van szükség. A világszinvonalu versenyképesség 

tehát nemcsak a szükebb /bár egyre szélesedő/ értelmiségi szakértő 

gárdára /más szavakkal a felsőoktatásra/ érvényes, hanem a népes-

ség egészére, vagy zömére, vagyis az iskolarendszer minden fokoza-

tára. 

Jelenleg oktatási rendszerünk főbb ellentmondásainak feloldása és 

hosszabb távú fejlesztési céljaink egybeesnek az oktatási rendsze-

rek fő nemzetközi fejlődési tendenciáival. A II. világháborút kö- 

vető évtizedek legfőbb nemzetközi tapasztalatai ugyanis az iparo- 

sodott országok oktatásügye esetében a középfokú oktatás /14-18 

éves korosztály/ ugyszólván általánossá, sok esetben kötelezővé 

válása és a felsőoktatás korábban nem tapasztalt tömegesedése 

/a 18-23 évesek 20-40 % közötti arányában/. A gazdasági fejlődés 
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élvonalában járó országok történeti útja ugyanakkor arra is fényt 

vet, hogy oktatási rendszereink, a 16-18. századtól kezdve mindig 

előtte jártak a gazdaság által közvetlenül támasztott igényeknek, 

s ma is - a direkt tervezés és a rövid távú szemlélet értelmében -

"túlképzést" /= inadekvát képzést/ folytatnak. Történelmileg azon-

ban éppen a magasabb képzettségi, kulturális szinvonal biztositot-

ta az ilyen országok számára a rugalmas, gyors reagálás készségét 

azokban a nagy gazdasági átalakulási szakaszokban, amikor a lema-

radás, a stagnálás, vagy az előretörés alternativái más és más u-

takra kényszeritették a különböző országokat. 

A közoktatás szerkezetének javasolt képe  

1. Az általános iskola  jelenlegi kerete megmaradna, az intézmény-

hálózat is, a szükséges rekonstrukciók, bővitések mellett. Mó-

dosulnának azonban a következők: 

- a jelenlegi iskolaérettségi vizsgálat merevségét föloldva a 

gyermekek testi és szellemi fejlettsége dönti el az iskola-

kezdés időpontját: 

- az általános előiskolázás /az óvoda utolsó éve/ megfelelő 

tantervek szerint betöltheti az iskolaelőkészités feladatát, 

a családi háttér különbségeiből fakadó egyenlőtlenségek va-

lamelyes ellensulyozását. 

- az előiskolai rendszer általánossá válásával'az alsó tagozat  

3 évre csökken /a jelenlegi egytanitós rendszerrel/, és beik-

tatható egy 1-2 éves átmeneti szakasz a szaktanitós módszer 

előkészitésére, a lemaradások korrigálására. 

- meg kell szüntetni, hogy a tanulmányok során a korrekció 

egyetlen lehetősége a megszégyenitő osztályismétlés legyen. 
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- a napközi-rendszer fokozatos megszüntetésével, az egyturnusos 

oktatás bevezetésével az egésznapos iskolára kell áttérni, 

amely a gyakorlati foglalkozás, készségfejlesztés, testneve-

lés, különböző öntevékeny formák lehetőségét bizto.sitja. 

- feltétlenül szükséges a tantervek lényeges átalakitása, a kor-

szerü müveltségeszmény és a sokoldalú készségfejlesztés köve-

telményeinek megfelelően. 

2. A középiskola két tipusa maradna meg, a jelenlegi négy osztá-

lyos gimnázium és a szakmunkásképző középiskola, de bizonyos vál - 

toztatásokkal: 

a/ Gimnázium 

Az I-II. osztály folytatná az általánosan képző iskola tananya-

gát, itt záródik le a matematika, a természettudományi tárgy-

csoport, a történelmi-társadalomtudományi tantárgy mindenki 

számára szükséges, tiz éves linerális keretben felépitett isme-

retanyaga. A III-IV. osztály egyrészt folytatja az általános 

képzést, előkészitve a felsőoktatásba való belépést is, más-

részt választható tárgyakkal, gyakorlatokkal, egyes szakmák fa-

kultativ elsajátitásával a pályaorientációt, a képességek fel-

tárását, a készségek fejlesztését is segiti. Igy a továbbta-

nulni nem - - vagy egyenlőre nem - szándékozók a különböző szak-

területek számára 1-3 hónap alatt betanitható munkaerőt bizto-

sitanak /szolgáltatások, adminisztráció/, vagy további egy é-

ves képzéssel a jelenleg főiskolákon elérhető szakmunkaerővé 

válhatnak /óvónők, idegennyelvü levelezők, komputer kezelők/. 

A gimnázium utolsó két évfolyamán a tanulók megismerkednek 

- elméletileg és gyakorlatilag is - a népgazdaság főbb ágaza-

taival. 
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b/ Szakmunkásképző középiskola  

A szakképzést a jelenlegi szakközépiskola és szakmunkásképző 

iskola fokozatos közelitésével majd összeolvasztásával kiala-

kitott négy osztályos szakmunkásképző középiskola végezné. 

Az I-II. osztályban - lényegében azonos tartalommal és módszer-

rel mint a gimnáziumban - folytatódik az általános képzés. Itt 

ismerkednek meg a tanulók a népgazdaság főbb ágazataival. 

A III-IV. osztályban a nagyobb szakcsoportok elméleti és gya-

korlati megalapozását végző oktatás folyik, szerény méretű ál-

talános képzés mellett. 

Nem kész szakmunkásokat, technikusokat bocsát ki ez az iskola-

_tipus, hanem - beiktatott rendszeres munkavállalási periódusok-

kal - nagyobb, konvertálható szakmacsoportok alapjait rakná le. 

A szakmai képzést néhány hónapos munkahelyi betanitás követné, 

biztositva a betanitott - és szakmunkásigény kielégitését. A 

legalkalmasabbak - a megfelelő választott alternációk alapján - 

több szakmában, további 1 éves munkahelyi kiképzéssel techni-

kusi képzettséget szerezhetnek, több mai főiskola funkciójának 

megfelelően, de kevesebb költséggel, hatékonyabban /vendéglá-

tóipari dolgozók, laboránsok, stb/. 

A szakiskolákat lezáró vizsga - esetleg érettségi - ugyanúgy 

képesit a felsőfokú tanulásra, mint a gimnázium, elsősorban 

a szakmának megfelelő területen /müszaki pályák/. Megfontolandó 

a különbözeti vizsgák intézményes rendszerének kialakitása, a-

mely a szakiskola után is biztosítja pályakorrekció lehetősé-

gét, a szakmától független felsőoktatási intézmény elvégzését. 

Nekünk tehát az olcsóbb, a gyorsabb, a simább utat kellene járni 

és a világon majdnem egyedüliként a meglévő rendszer tartalékai-

nak maximális kihasználására kell alapoznunk a fejlesztést. A tar- 
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talékok forrásai: az oktatástechnológia lehetőségeinek teljes ki-

használása, a tananyag-tervezés uj alapokra helyezése, a fejlesz-

tési befektetések nagyobb részének a legfőbb tényezőre, a pedagó-

gusra koncentrálása, az iskolán kivüli tényezők és az iskola e- 

gyüttmüködésének kiterjesztése, a munka melletti tanulás egész 

rendszerének megujitása, stb. 

Ugyancsak érdekes a közoktatás és a közmüvelődés kapcsolatára 

rámutatnunk. A közoktatás intézményeiben megindult ugyan a köz-

művelődési intézményekkel való együttműködés, de ez inkább a tár-

sadalmi folyamatokat megértő pedagógusok, nevelőtestületi közös-

ségek reagálása, mint az iskolai munka hivatalosan is deklarált, 

dokumentumokba foglalt és feltételeiben is biztositott iránya. A 

közmüvelődési intézmények - éppen mert az oktatás intézményei 

kezdettől fogva monopolizálták a társadalmilag elismert, fajsúlyos, 

értékes müvelődést - csak most ke zdenek olyan nagyobb formátumú 

vállalkozásokhoz, amelyek tartalmilag képesek egyenértéküt, a 

társadalmi funkciókban hasonló "fajsulyut" adni, mint az iskola-

rendszerü müvelődés. 

Ez a terület még abszolute kihasználatlan, pedig az adott tárgyak, 

müvelődési elemek oktatásában az ebben rejlő lehetőségek szinte 

beláthatatlanok és a jövő uj szemléletű oktatási rendszerben ez 

a metódus igen nagy szerepet kap majd. A motivációban, az érdeklő-

dés felkeltésében, a kombinativ készség fejlesztésében, a helyes 

esztétikai, etikai érték kialakulásában, a müvelődési.igény fel-

keltésében vagy növelésében nélkülözhetetlen ez a müvelődési for-

ma.  A "tanulás-munka-tanulás-munka" tipusu életut csak a ma még 

erősen meglévő, a hagyományokhoz kötődő gondolkodás számára elfo-

gadhatatlan. Sok, fejlett közoktatással rendelkező nyugati ország-

ban, de főleg az Egyesült Államokban, ez a módszer már régen köve- 
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tett és jól bevált gyakorlat. Nekünk sem szabad idegenkednünk et-

től a formától, hiszen az érdekeltség változásával, vagy nővelésé-

vel, az érettség fokozatainak beköszöntével az pszichológiailag is 

helyeselhető, igazolható. Az ilyen tanulás hatékonysága lényegesen 

nővekedhet, még akkor is, ha maga a befogadás-rögződés-felhasználás 

folyamata felnőtt - vagy idősebb korban lassabban, nehezebben zaj-

lik le, mint fiatalkorban. 
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B i r á 1 a t  

Komái Pál: A társadalmi-gazdasági fejlődés és a közművelődés vi.. 

szonyának néhány kérdése  c. doktori  disszertációjáról 

A disszertáció - a Bevezetést követően - négy fejezetre 
tagolódik. A szerző az első fejezetben a közművelődés és a tér. 
sadalmi-gazdasági fejlődés általános viszonyát taglalja. A má-
sodik fejezetben a közoktatási rendszerek nemzetközi összehason-
litását végzi el, ezt követi a magyar közoktatási rendszer tör-
téneti fejlődésének, eredményeinek bemutatása de  jelenlegi funkció 
zavarainak elemzése. Végül a negyedik fejezetben a közoktatás 
távlati fejlesztésének a társadalmi-gazdasági változásokkal ösz.  
szefüggő kérdéseit tárgyalja, felvázolva egy saját fejlesztési 
modell körvonalait is. 

A Bevezetésben a vizsgált probléma indokoltságát, idő- 
szerUségét találjuk. A szerző helyesen mutat rá arra, hogy a 
kibontakozó tudományos-technikai forradalom nemcsak magasabb 
szakképzettségi szintet követel meg a jelenleginél, hanem az em-
ber általános műveltségének, esztétikai, etikai és világnézeti 
képzettségének emelését is. A felgyorsult fejlődés igényli azt 
is, hogy a munkaerő hatékony működtetéséhez az ember tudását 
rendszeresen ujitsa meg élete folyamán. E követelmények magva- 
lósitása döntő mértékben függ az oktatástól, a mfivelődés egyéb 
intézményeitől. 

Az I. fejezet abból indul ki, hogy a munkaerő a gazdasá-
gi növekedés közvetlen tényezője, melynek volumene ős funkcio-
nálásának hatékonysága egyaránt döntő a továbbfejlődés szempont-
jából. Rámutat arra, hogy szoros kapcsolat van a gazdasági fej-
lettség és az oktatási infrastruktura fejlettsége között mind 
történelmileg, mind adott időszakon balul. 	. 

Az oktatás rendszere és a foglalkoztatottság egyensulya 
valamint strukturája szintén fontos vettiletét képezi a címben 
jelzett problémakörnek. A kettő viszonya alapján lehet - mint 
ahogyan ezt a szerző teszi . a szakmai mobilitás okaira, ténye - 
zőire választ keresni. 



A II. fejezet a közoktatás rendszerének bő irodalmi,fel• 
dolgozását tartalmazza. mind a szocialista, mind a fejlett tő-
késországokra vonatkozóan. Ilyen összefüggésben mutatja be a 
magyar közoktatási rendszert is. Az egyes országokban jellemző 
megoldások alapján igyekszik rendszerezni a kUlőnböző megoldáso-
kat, megfogalmazva mind előnyeiket, mind hátrányaikat egymáshoz 
képest. Sülönösen a pályaelágazással kapcsolatos fejtegetései 
érdemelnek emlitést. A strukturális analizis után - kifejezet= 
ten a magyar viszonyokra  vonatkozóan  fogalmazza meg azokat a 
mai problémákat,; dilemmákat, amelyek az iskola, a szakképzés 
és a permanens képzés viszonyában jelentkeznek. 

A III. fejezet szerves folytatása az előzőnek. Precizen 
mutatja be a magyar közoktatás történelmi fejlődését a kapita 
lizmus kibontakozásától kezdődően. Az I. fejezetben megfogal-
mazott összefüggések alapján emeli ki a magyar közoktatás fej-
lődésében az általános és a specifikus vonásokat. Rámutat arra 
is, hogy a szocializmus társadalmi-gazdasági viszonyai milyen 
változásokat indukáltak ebben s rendszerben a felszabadulást 
követően. A fejezet második része a 70-es évek funkciózavarait 
elemzi, amelyeknek részben technikai-gazdasági, részben tár- 
sádalmi.gazdasági, részben pedig általános társadalmi okai van- 
nak. Helyesen állapitja meg, hogy ezek egyrésze oktatáson be-
lüli, nag',rrészt azonban oktatáson kivfili, vagyis olyan, amely' 
nem megoldható az oktatási rendszeren belül; hanem általánosabb 
társadalmi-gazdasági változtatásokat igényel. 

A záró fejezet szintetizáló igényű, közoktatási rendeze 
rönk továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdéseket, lehetősége." 
ket, problémákat vet fel, vizsgál meg. Részben az ismert, a 
70-es'években készitett közoktatás-fejlesztési koncepciókat 
elemezve és birálva, részben egy saját koncepció fő konturjait 
felvázolva. Itt tér ki a közoktatás és a közművelődés viszonyá. 
nak a kérdésére is. Érdeme, hogy nem eztikiti le az elemzést 
strukturális kérdésekre, hanem társadalmi oldalra helyezve a 
hangsulyt - a realitásokat figyelembe véve - a meglévő otruk- 
aura keretei között, azt kunértékben változtatva látja a tovább' 
lépés lehetőségeit. 
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beszefoolalva:  Komán Pál disszertációja valóban időszerű 
témát tárgyai.. Külön kiemelendő az a jövőre orientált szemlé-
let,  amely a jelnniegi viszonyokat is a jövő, a továbbfejlődés 
szempontjából értékeli. A szerző jó érzékkel emeli ki azokat 
a kérdéseket, amelyek a témakörön belül a leglényegesebbek. Jó 
rendszerező és elemzőkészségről tesz tanuságot. Kiemelendő, 
hogy nagyon széleskörű szakirodalmi feldolgozásra épiti meg-
állapitásait. Végül emlitésre méltó a dolgozat olvasmányossá-
ga, a világos tagolás, az olvasmányos, világos stílus. 

Hiányosságként emlitendő, hogy nem tisztázza a közműve- .. 

lődés és a közoktatás viszonyát, sőt a tárgyalás során a köz.-
művelődés inkább csak a közoktatásra.ezükül. Továbbá a közi 
oktatás funkciózavarainak tárgyalása során felvetett sok 
ujszerii gondolat részletesebb kifejtése is hiányolható, kulii-► 

nösen, ami a társadalmi-gazdasági oldalt illeti. E megjegyzés is 
utal arra, hogy a diaezertáició egyes részeinek kidolgozottsága 
nem egyforma szinvonalu. 	 . 

A hiányosságok ellenére Somár Pál disszertációja értékes 
munka ég megfelel a doktori értekezéssel szembeni követelné 
nyeknek. A disszertáció minős.i "téee i  "cum laude'  . 

Szeged, 1981. május 19. 

/Dr. Tóth László/ 
egyetemi. docens 
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