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I. A szakmunkásképzés korszerűsítése 1956 után 

1958-ra konszolidálódott az ország kül- és belpolitikai helyzete. A Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormánynak hatalomra jutásától kezdve elsődleges gazdaságpoli
tikai célkitűzése — tanulva az 1956-hoz vezető politika hibáiból — az életszínvonal 
dinamikus növelése volt. Ennek érdekében 1956 után megkezdődött a gazdaság fenn
álló rendszerének átalakítása. A nehézipari beruházások drasztikus visszafogásával, 
a fogyasztási cikkeket előállító üzemek szubvencionálásával, a mezőgazdaság inten
zív fejlesztésével kiegyensúlyozottabbá vált a termelés és a fogyasztás kapcsolata, 
ami meggyorsította a konszolidációs folyamatot. 

A gazdaságpolitika korrekciójával párhuzamosan sor került a szakoktatás fenn
álló rendszerének átalakítására. Az Elnöki Tanács 1957. évi 5. sz. határozatával életre 
hívta a Munkaügyi Minisztériumot. Ezzel egy időben a kormány megszüntette a 
Munkaerőtartalékok Hivatalát, s az addig irányítás alá tartozó iskolákat és intézete
ket a Munkaügyi Minisztérium (MÜM) felügyelete alá helyezte.1 A képzéssel kap
csolatos feladatokat ettől kezdve a MÜM Szakoktatási Főosztálya látta el. 

A MÜM még 1957-ben lényeges változtatásokat hajtott végre a szakoktatás te
rületén. Megszüntették a iparitanulók számára 1952-től előírt kötelező egyéves szak
mai gyakorlatot,2 ezzel megszűnt a vállalatok foglalkoztatási kötöttsége, ami hozzá
járult a tanulókkal szemben minőségi követelmények fokozásához. Ez kedvezően 
hatott a vállalatok munkaerő-összetételének alakulására is. 

Megváltoztatták a munkaerő-tervezés addigi gyakorlatát. Ettől kezdve nem 
központilag döntöttek a beiskolázási keretszámokról, hanem a tényleges vállalati 
igények alapján tervezték a tanulólétszámot. Ezt segítette, hogy a tanulóknak felvé
telre nem az iskolákban, hanem a vállalatoknál kellett jelentkezniük.3 A megváltozott 
beiskolázási rend nemcsak a helyes képzési arányok kialakításához járult hozzá, 
hanem — a vállalatok felelősségének megnövekedésével — az oktatás minőségére is 
jó hatással volt. A vállalatok ugyanis érdekeltté váltak abban, hogy milyen felkészült
ségű szakmunkásokat kapnak az iskolától. Ez részben arra ösztönözte a vállalatok 
vezetőit, hogy rendszeres kapcsolatot tartsanak az iskolákkal, részben pedig arra, 
hogy a lehető legkedvezőbb feltételek (tanműhelyek, gépek, szerszámok) biztosításá
val hozzájáruljanak az oktatás eredményesebbé tételéhez. Ezt segítette a MÜM azzal, 
hogy — az alapképzési rendszer bevezetésével — átszervezte a tanműhelyekben folyó 
gyakorlati oktatást. Ez azt jelentette, hogy a tanulók csak a gyakorlati alapképzés 
időszakában (általában 1 évig) voltak az intézeti tanműhelyekben. A II. és III. évben 
oktatásuk a termelőüzemekben — leendő munkahelyükön — történt, ahol az intézeti 

1 Magyar Közlöny, 1957. jan. 26. 35. 
2 MTH Közlöny, 1952. jún. 25. 106—107. 
3 Vass István—Ferencz László 1966. 13. 
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szakoktatók irányításával az üzem profiljának megfelelő munkákon szerezték meg a 
szükséges gyakorlati ismereteket. A változtatás együtt járt a képzés tartalmi átszer
vezésével. A korábbi évek termelési tervei helyett — amelynek végrehajtása során a 
tanulók az üzem tervcéljainak megfelelő, s az oktatás szempontjait általában figyel
men kívül hagyó konkrét termelőmunkában vettek részt — olyan oktatási-termelési 
tervet írt elő a minisztérium, „amely az alapképzésnek megfelelő műveleteket tar
talmazó egyszerűbb gyártmányok elkészítésével kellő időt biztosított a szakmai 
munka alapfogásainak sokoldalú begyakorlására (az operatív-komplex rendszer ér
vényesítésével).4 

Módosultak a képzéssel szemben támasztott elvárások is. A mennyiségi muta
tók helyett előtérbe kerültek a minőségi követelmények. Ennek eléréséhez azonban 
nemcsak a szakképzés, hanem az egész oktatási rendszer modernizálására volt szük
ség.5 

Az új igények kielégítése érdekében az MSZMP VII. kongresszusán elfogadott 
határozatában (1959. december 4.) állást foglalt az iskolarendszer megreformálása 
mellett.6 A reform előkészítése már 1957—58-tól megkezdődött, s a változások az 
1961. évi III. törvényben öltöttek testet.7 A törvény a szakmunkástanuló-képzést is 
közvetlenül érintette. Részben azzal, hogy megszüntette ezeknek az iskoláknak az 
ún. zsákutca-jellegét: biztosította, hogy — meghatározott követelmények teljesítésé
vel, s addigi tanulmányaik beszámításával — a szakmunkásképző iskolát végző ta
nulók folyamatosan továbbtanulhassanak. Részben pedig azzal, hogy a szakmák 
igényeinek megfelelően 3 évre emelték a képzési időt,8 ami jótékony hatással volt az 
oktatás színvonalára. A képzés ezzel egyenletesebb, arányosabb lett; a megnövelt 
tanulmányi idő eredményeként pedig lehetővé vált, hogy mind az elméleti, mind a 
gyakorlati oktatás során elmélyültebb, egyúttal szélesebb körű ismeretek birtokába 
jussanak a tanulók. 

A reform már kísérleti stádiumában érintette a makói iskolát. Az 1957—58-as 
tanév végén megszüntették az addigi traktorosgépész-képzést, a következő tanév ele
jén már mezőgazdasági gépészeket iskoláztak be. Változás nemcsak az elnevezésben, 
hanem a képzés jellegében, minőségében is bekövetkezett. A mezőgazdaság kor
szerűsödése olyan szakmunkásokat igényelt, akik a mezőgazdasági technika vala
mennyi ágában megfelelő jártasságra tettek szert. A kétéves mezőgazdaságigépész
képzés ezt a szélesebben értelmezett szakképesítést volt hivatott biztosítani. 

Makón 1958 és 1961 között képeztek mezőgazdasági gépészeket. Az oktatás kísér
leti jellegét jól mutatja, hogy e három év alatt többször módosítottak a képzés eredeti 
rendjén. Már 1959-ben megváltoztatták az előző évi órabeosztást és tananyagot, az 
ekkor beiskolázott elsőéveseket más órarend szerint oktatták, mint a korábbi évfo
lyamot. A másodéves mezőgazdasági gépészek képzése — az év közi változtatások 
miatt — sajátosan alakult. Május 1. után a tanulókat két részre osztották. A kevésbé 
jó képességűek számára ekkor befejeződött az iskolai tanítás, s ettől kezdve szakmai 
gyakorlaton vettek részt, míg a jobb képességűek a június közepén lezajló szakmun
kásvizsgáig ún. szerelőképzésben vettek részt. E hat hét alatt számtan kivételével 

4 Ugyanott. 
5 Közli: Párt dokumentumok az ideológiai és kulturális munkáról. 1962. 5—60. vö.: Nemesik 

Pál 1958. 1—2. 
6 Vass Henrik 1975. 85. 
7 Lásd: Törvények és rendeletek hivatalos gyűj'teménye 1961. Bp. 1962. 25—28. vö.: a törvény 

indoklását: ugyanott, 29—34. 
8 Vö. Vendégh Sándor 1984. 83—125., Hencz Aurél 1962. 136. 
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közismereti tárgyakat nem tanultak, ezek helyett a szakmai jellegű tárgyak óraszámát 
növelték meg, s új tantárgyként vezették be a javítási ismereteket, heti 4 órában.9 Az 
1960—6l-es tanév során ismét változtattak ezen a rendszeren. Az év végi minősítő 
feladatok elvégzése után a II. éves gépésztanulók egy része szakmunkásvizsgát tett, 
ezzel befejezte tanulmányait, míg a többiek szerelőképzést kaptak. Oktatásuk az 
előző évihez képest annyiban változott, hogy a tanulóidejük fölemelésével — az 
1961 szeptemberétől életbe lépő új képzési rend alapján már mint mezőgazdasági 
gépszerelők — még egy évet töltöttek az iskolában.10 (1. táblázat) 

1. táblázat 
A mezőgazdasági gépészek óraterve 

\. osztály és 
\ . tanév 

I. osztály II. osztály 
\. osztály és 

\ . tanév 1958/59 1959/60 
1960/61 

1959/60 
1960/61 

\ 
Tantárgy \ 

1958/59 1959/60 
1960/61 

okt. 15— 
máj. 1. 

máj. 1 — 
jún. 16. 
(szerelő) 

Agrotechnika 
Szakmai 
Erőgép 
Munkagép 
Javítási ismeretek 
Szakrajz 
Villamossági ismeretek 
Anyagismeret 
Magyar 
Történelem 
Számtan 
Testnevelés 
Osztályfőnöki 

1 
2 
2 
1 

2 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
3 
3 

1 

1 

4 
4 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

4 

4 
3 
2 

1 

1 

Összesen 14 15 15 15 

A képzésnek ezt a formáját a MÜM nem tekintette véglegesnek, ezért 1960-tól 
— a Módszertani Intézet irányításával •— több iskolában kísérletet indítottak a mező
gazdasági gépész-képzés új formáinak kimunkálása érdekében. A makói iskola 1960. 
február 19-én kapott megbízást arra, hogy az országos kísérletsorozat részeként a 
kiegészítő gyakorlati foglalkozások témáiról és módszereiről vizsgálatot folytasson.11 

A kiegészítő gyakorlati képzés, azaz az ún. laboratóriumi képzés célja az volt, hogy 
,,az egyes, elméletben nehezen elsajátítható ismereteket megfelelő kísérleti eszközökön 
vagy egyéb berendezéseken a tanulók megfelelő irányítás mellett egyénileg is gyako
rolhassák, és így azok maradandó ismeretekké váljanak" — írta Benke Zoltán mű
szaki vezető, aki a kísérletek tapasztalatait A kiegészítő gyakorlati képzés néhány prob
lémája című cikkében összegezte.12 Ezek a kísérletek is hozzájárultak ahhoz, hogy az 

9 601. sz. József Attila Ipari Szakmunkásképző Intézet és Gépszerelő-Karbantartó Szakközép
iskola irattára (a továbbiakban: 601. irattár). 722/1960, 92/1961. 

10 601. irattár. 83/1961. 
11 601. irattár 228/1960. 
12 Iparitanuló-képzés, 1961/2. 25—26. 
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1961—62-es tanév kezdetétől a mezőgazdasági gépész-képzés helyett — az 196l-es 
oktatási törvény szellemében hároméves oktatással, részben megújult, korszerűsí
tett tananyaggal, megemelt követelményszinttel — a mezőgazdasági gépszerelő-kép
zést vezették be. A 601. Szakmunkásképző Iskola — a MÜM 1960. június 22-i uta
sítása alapján — 1961 szeptemberében iskolázta be az első mezőgazdasági gépszerelő 
osztályt.13 (2. táblázat) 

2. táblázat 
A mezőgazdasági gépszerelők óraterve 

Tantárgy / Osztály I. II. III. 

Szakmai 5 4 3 
Szakrajz 
Villamossági ismeretek 
Anyagismeret 
Magyar 
Történelem 

2 

1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 

Számtan 1 1 
Testnevelés 2 2 — 
Osztályfőnöki 1 1 1 

Összesen : 14 14 8 

Az első két évben a képzés megalapozó szakasza folyt. Ez három részből tevő
dött össze: 

a) bevezetés időszaka; 
b) alapképzés időszaka; 
c) önálló munkához való átmenet időszaka. 

A harmadik év a termelőüzemben folyó munka időszaka volt, ahol már az üzemszerű 
gépjavítás került előtérbe.14 

196l-re, a mezőgazdasági gépszerelő-képzés bevezetésével gyakorlatilag hosszabb 
távra stabilizálódott a makói iskola képe. A profilszakmán kívül vasipari (főként gép
lakatos és esztergályos), valamint helyiipari képzést folytatott az intézmény. A tanulók 
nagyobb részét a mezőgazdasági gépszerelők adták, de jelentős számban iskoláztak 
be vasipari illetve helyiipari tanulókat is.15 (3. táblázat) 

3. táblázat 
Az 1959—1965 között beiskolázott I. éves tanulók száma 

Tanév Mezőgazdaság 
gépszerelő Vasipari Helyiipari 

1959—60 113 93 64 
1960—61 179 37 90 
1961—62 120 81 101 
1962—63 120 46 82 
1963—64 110 88 83 
1964—65 120 122 85 

13 601. irattár. 709/1960., 93—1/1962. 
14 Kincses Sándor 1961. 45—47., Karácsonyi Béla,196í. 29—30. 
15 601. irattár. 118/1960., 91/1964., 270/1964. 
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A mezőgazdasági gépszerelők képzése országos beiskolázással folyt. A Csongrád 
megyeieken kívül 1966-ig zömmel Szolnok, 1966 után pedig Szolnok és Pest megyéből 
iskoláztak be tanulókat Makóra.16 

Ebben a képzési formában a tanulók iskolai oktatásának helye az első időszakban 
nem volt végleges, a speciális igényeknek megfelelően az ország 10 mezőgazdasági 
gépszerelő iskolája között rendszeres tanuló-áthelyezésekre került sor. Az 1961—62-es 
tanév indulásakor pl. Makóról 60 másod- és 58 harmadéves tanulót helyeztek át a 
szegedi 600-as intézetbe, míg onnan és a győri 400-as intézetből összesen 58 tanulót 
irányítottak a makói iskolába. A következő tanévben két osztálynyi harmadéves gép
szerelő a pápai, a győri és a seregélyesi iskolából került Makóra.17 

A mezőgazdasági gépszerelőket felvételi vizsga alapján iskolázták be. A szakma 
presztízse ezekben az években igen magas volt: mivel a gyorsan szaporodó mezőgaz
dasági gépállomások képzett szakembereket igényeltek, a pálya biztos megélhetést 
és fölemelkedési lehetőséget nyújtott a legtöbb gépszerelőnek jelentkező — zömmel 
tanyai, falusi — fiatalnak. Az igények által kialakított fölvételi keretszámot Makón 
általában 120 főben szabták meg, s ezekre a helyekre 1961-ben 143-an, 1962-ben 230-
an jelentkeztek.18 A túljelentkezés miatt jó néhány tanulót el kellett utasítani, illetve 
más szakmára kellett átirányítani. 

1963-tól azonban — elsősorban Csongrád megyében — egyre inkább gondot 
okozott az új gépszerelő-tanulók beiskolázása. Míg Szolnok megyéből továbbra is 
többen jelentkeztek a makói iskolába, mint a fölvehető létszámok (1964-ben pl. a 
90 helyre 150-en), addig Csongrád megyében nem sikerült betölteni a fönntartott ke
retszámot. Már 1963-ban is csak 18 fiatal jelentkezett a 30 helyre.19 A beiskolázási 
mulasztásokért a megyei napilap, amely szóvá tette a lehetetlen helyzetet, az állami 
gazdaságokat és a termelőszövetkezeteket tette felelőssé. ,,Ha szükség van a mező
gazdaságban szakmunkásokra — szólt a Csongrád Megyei Hírlap cikkírója —, miért 
nem veszik komolyan képzésüket a gazdaságok?"20 

Gondot azonban nemcsak a beiskolázás jelentett az iskolának, hanem a képzésre 
jelentkezett tanulók gyenge előképzettsége is. ,,Az I. éves mezőgazdasági gépszerelő 
tanulóinkat felvételi vizsgák alapján válogattuk ki — vetette föl a problémát dr. 
Kocsis Ferenc igazgató —, azonban mégis az éves tapasztalataink azt bizonyították, 
hogy bizony elég gyenge tanulóanyagot hoztunk intézetünkbe. Bár az év végi statisz
tika jelenleg a bukott tanulók létszámtükrében megfelelő, mégis 2,7—2,8 tizedes osz
tályátlagok lehetnének jobbak is."21 A következő évek során némileg javult a helyzet, 
de még akkor sem érte el a kívánatos szintet. 

A mezőgazdasági gépszerelők gyakorlati oktatása részben az iskola épületében ki
alakított műhelyekben, részben az 1957-től használatba vett Vörös Hadsereg utcai 
külső telepen (a volt Gépállomás helyén), részben pedig — kihelyezés útján — a Hód
mezővásárhelyi és a Gorzsai Állami Gazdaságban folyt.22 

A külső telepi bázist folyamatosan építették ki. 1960 decemberére fölépült 
egy 350m2-es gépszín, majd 1961—62-ben 6 szerelőcsarnok.23 Ezzel párhuzamosan 

16 601. irattár. 291/1961., 30—18/1966. 
17 601. irattár. 708/1960., Tanévnyitó, tanévzáró és osztályozó értekezletek jegyzőkönyveinek 

gyűjteménye 1960—1985. (a továbbiakban: jkv. gyűjt.) 1961—62-es tanévzáró jkv. 
18 601. irattár. 695/1961., 72—303/1962. 
19 Csongrád Megyei Hírlap (a továbbiakban CSMH). 1964. júl. 12., 8. 
20 CSMH. 1964. jún. 10. 5. 
21 601. irattár. Jkv. gyűjt. 1961—62-es tanévzáró jkv. 
22 601. irattár. 722/1960., 468/1961., 600/1966. 
23 601. irattár. 920/1961., 555—1/1961., 54—13/1962., 6—21/1964. 
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a Köztársaság téri telephelyről fokozatosan kiköltözött az iskola; az ott lévó' szerelô-
csarnokot 1961. szeptember 30-án a tanács a Vas- és Fémipari Ktsz-nek adta át.24 

A tanulók tervszerű gyakorlati oktatáson vettek részt. Az alapképzés után egy
részt az intézet gépparkjának, másrészt a környező' termelőszövetkezetek gépállo
mányának javítását, karbantartását végezték. A tanulók munkával való ellátása 
kezdettó'l fogva gondot okozott. Ennek részben az volt az oka, hogy egy jól fölsze
relt gépállomás működött Makón, amelynek javítási színvonalát az iskola behatárolt 
lehetőségeivel nem tudta túlszárnyalni. Másrészt közrejátszott az is, hogy a termelő
szövetkezetek zöme saját, szakképzett dolgozókat foglalkoztató javítóműhellyel ren
delkezett, „így az első időszakban nehéz volt meggyőzni a termelőszövetkezetek 
vezetőit — fogalmazott egy 1962-es jelentés —, hogy intézetünknél végeztessék el a 
javítási munkát."25 A helyzet a következő néhány évben sem javult számottevő mér
tékben, pedig a termelőcsoportok 50%-os engedményt kaptak, ha az intézetnél javít
tatták gépeiket.26 Az iskola igazgatósága a munkaellátási nehézségeket azzal ellen
súlyozta, hogy a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár (BMG) makói gyáregységével 
szerződést kötött a gépszerelők foglalkoztatására. A tanulók — javítási munkák 
hiányában — egyszerűbb mezőgazdasági gépek szerelésében vettek részt. 1964-ben 
pl. a borsóarató gép motollájának szerelési munkálataiba kapcsolódtak be.27 

Kedvezőbb feltételek közé a Gépjavító Állomás megszűnése után került az iskola, 
ettől kezdve több makói és Makó környéki termelőszövetkezet rendszeresen az isko
lával végeztette el hibás mezőgazdasági erő- és munkagépeinek javítását és karban
tartását.28 

A mezőgazdasági gépszerelő-képzés egyik legfontosabb időszaka a nyári gyakor
lat volt, ahol a tanulók többnyire a maguk által javított és bejáratott gépeken tény
leges termelőmunkát végeztek. Ennek során olyan gyakorlati tapasztalatokra tettek 
szert, amelyeket az iskolából kikerülve leendő munkahelyükön is kamatoztathattak.29 

A nyári gyakorlatnak ezekben az években politikai jelentősége is volt, mivel az iskola 
tanulói és tanárai az újjászerveződő vagy az ekkor megalakult termelőszövetkezetek 
megsegítésére végeztek értékes munkát. „Tantestületünk [...] arra az elhatározásra 
jutott — írta Benke Zoltán 1959 májusában —, hogy valamilyen formában nekünk 
is hozzá kell járulnunk, hogy Makó mielőbb termelőszövetkezeti város legyen."30 

Az elhatározás valóra váltása érdekében 1959 nyarán elsősorban a makói Köztársaság 
és Béke, 1960-tól pedig a kiszombori Előre és Dózsa, az apátfalvi Aranykalász, a 
maroslelei Petőfi, Rákóczi és Új Barázda, a klárafalvi Haladás, a csanádpalotai 
Aranykalász, valamint a makói Lenin Termelőszövetkezetben vettek részt a betaka
rítási munkákban és a meghibásodott gépek javításában.31 

A termelőszövetkezeti csoportok megszilárdítását emellett hatásos propagandával 
is támogatta az iskola. ,,A pártbizottság megbízásából Makói Szövetkezeti Híradó 
címen hetenként rendszeresen elhangzó rádióműsort szerkesztettünk — számolt be 
erről ugyancsak Benke Zoltán az Iparitanulóképzés című folyóiratban —. Magneto
fonszalagra rögzítettük egy-egy jól működő csoport elnökének és tagjainak a nyilat-

24 601. irattár. 920/1961. 
25 601. irattár. 93—1/1962. 
26 Bogdán Károly közlése. 
27 601. irattár. 106—10/1964., 106—14/1964. 
28 601. irattár. Jkv. gyűjt. 1965—66-os tanévnyitó jkv., 31—16/1964., 600/1966., 136/1968., 

CSMH. 1968. jan. 24. 6., CSMH. 1970. júl. 9. 4. 
29 601. irattár. 722/1960. 
30 Benke Zoltán 1959. 11. 
31 CSMH. 1959. ápr. 1. í., 601. irattár. 667/1960., 811/1960., 83/1961. 
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kozatát és hívó szavát, riportot készítettünk a most belépő dolgozó parasztokról, 
egy-egy új alakult csoport [sic!] közgyűléséről. Mindezt a vezetékes rádió útján eljut
tattuk a dolgozó parasztság széles rétegeihez."32 

Az iskola sokoldalú segítségnyújtásának jelentőségét a Városi Tanács 1960. jú
lius 28-i ülésén megfogalmazott elismerése is kifejezte: „E segítségnyújtáson keresztül 
nemcsak politikai, hanem gazdasági téren is nagyban elősegítették a szövetkezet po
litikai és gazdasági megerősítését, megszilárdítását" — emelte ki a határozat.33 

A mezőgazdasági gépszerelők mellett legnagyobb számban a KIOSZ, a KISZÖV 
és a tanács beiskolázásával helyiipari tanulók jártak az iskolába. A makói intézet 
csak a főbb szakmák (esztergályos, géplakatos, faipari, női szabó, kőműves, építő) 
tanulóinak oktatását biztosította, a szórványszakmák tanulói szakelméleti oktatásra 
Szegedre és Hódmezővásárhelyre jártak át. Ez kb. a helyiipari tanulók 10%-át érin
tette.34 A helyiipari tanulóképzés többek között e miatt is az iskolai oktatás legprob
lémásabb ágát jelentette. A helyiipari iskolák ugyanis csak délután tudták foglalkoz
tatni őket, a Hódmezővásárhelyre átjáró tanulóknak viszont — a rossz vonatközle
kedés miatt — már reggel el kellett indulniuk. A tanítás kezdetéig fönnmaradó időt 
így rendszerint „csavargással és semmittevéssel töltötték el",35 ami nemcsak fegyelmi 
problémákat okozott, hanem tanulmányi hiányosságokat eredményezett. 

A kisiparos munkaadók nem nagyon törődtek tanulóik tanulmányi előmenetelé
vel, jó néhány közülük még a hatvanas években is azzal a felfogással élt, hogy ,,ő is 
keveset járt iskolába, mégis jó szakember vált belőle".36 E gondatlanságuk több eset
ben azzal is párosult, hogy tanulóikat törvényellenesen foglalkoztatták.37 Sok kisipa
ros ugyanis csak azért vett föl tanulót, hogy a végzett szakmunkaerőnél jóval olcsóbb, 
kisegítő munkák végzésére alkalmas alkalmazotthoz jusson. Ezért gyakran előfordult 
— még a szövetkezeti beiskolázású tanulók esetében is —, hogy a munkaadók nem 
tartották meg tanulóikat. Emiatt évről évre nehézséget okozott a helyiipari tanulók 
elhelyezkedése, főként a női szabók, fényképészek és szobafestők találtak nehezen 
állást. Ebben az is közrejátszott, hogy Makón — részben a vállalati beiskolázás miatt 
— kevés volt a munkaalkalom. A végzett női szabók közül pl. 40 fő csak a Szegedi 
Ruhagyárban talált munkát.38 Mások pedig, akik nem vállalták az ingázást, szak
munkásbizonyítványuk ellenére tanult szakmájukkal ellentétes munkakörben segéd
munkásként helyezkedtek el. S ha mindehhez még hozzávesszük, hogy a magánkis
iparosok gépekkel — és gyakran munkával — való ellátottsága legtöbbször annyira 
hiányos volt, hogy a képzés alapföltételeit sem biztosította,39 érthetővé válik, miért 
éppen a helyiipari képzés volt a makói iskola „neuralgikus pontja". 

A vasipari jellegű képzés helyzete ennél lényegesen megnyugtatóbb volt. A leg
nagyobb számban a BMG makói gyáregysége iskolázott be — többnyire vállalati 
képzéssel — vasipari tanulókat. 1957 óta évről évre mintegy 40—50 fiatal kapott elmé
leti oktatást az iskolában. Ezek a tanulók gyakorlati oktatáson első évben az iskola 
tanműhelyeiben vettek részt (alapképzés), másodéves koruktól kezdve pedig nagyobb
részt kikerültek a Gépgyárba, ahol — 1963-tól függetlenített szakoktatók irányításá
val — részben az ott kialakított esztergályos és géplakatos tanműhelyben, részben 

32 Benke Z. 1959. 11. 
33 601. irattár. 828/1960. 
34 601. irattár. 94/1961., jkv. gyűjt. 1961—62-es tanévzáró jkv. 
35 601. irattár. 722/1960. 
36 601. irattár, jkv. gyűjt. 1962—63-as tanévzáró jkv. 
37 601. irattár. 722/1960. 
38 601. irattár. 24—40/1967., 136—10/1968., 490/1969. 
39 601. irattár. 202/1964., 307/1969., 104/1972. 
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pedig a termeló'munka során sajátították el szakmájuk fogásait.40 A feltételek azon
ban csak részben voltak adottak a gépgyári képzésben. A vállalat munkaerő-szükség-
letének biztosítása, fó'ként a marós, a villanyszerelő, a festő, a hegesztő, később a 
fényező-mázoló és az asztalos szakmunkások utánpótlása újabb tanműhelyek kiala
kítását igényelte volna, de ezek megvalósítására a hatvanas években nem volt mód. 
Ezeket a tanulókat ezért az üzembe, szakmunkások mellé osztották be, de így, mint 
Helfrich Nándor, a BMG gyáregységvezető-helyettese is hangsúlyozta: „Egységes 
szakmai fejlődésük és nevelésük" nem volt biztosítva.41 

A BMG gyáregységén kívül 1962-től a Délmagyarországi Áramszolgáltató Válla
lat (DÁV), a Közúti Gépellátó Vállalat, a Gépjavító Állomás, 1964-től pedig az Autó
közlekedési Vállalat (AKÖV) iskolázott be rendszeresen autószerelő, autóvillamossági 
szerelő, géplakatos, általános lakatos, marós, esztergályos és villanyszerelő tanuló
kat.42 1965-re ezek közül a DÁV, az AKÖV és a Gépjavító Állomás már önálló tan
műhellyel rendelkezett. E vállalatokon kívül évente több III. éves tanulót helyeztek 
ki az Útigépjavító Vállalathoz. Itt, akár csak a Hódmezővásárhelyi Á. G.-ban és a 
Gorzsai Á. G. Igási üzemegységében nem volt tanműhely, ezért a tanulók a termelő
javító munkába kapcsolódtak be.43 A kihelyezett tanulók ellenőrzése az első időben 
nem volt megoldott, emiatt több esetben előfordult, hogy képzésükkel, elhelyezésük
kel, ellátásukkal kapcsolatban hiányosságok merültek föl.44 

A vállalati képzésből egyéb problémák is adódtak. A rendelkezésre álló tanmű
helyek alacsony száma miatt többnyire nem lehetett biztosítani a tanulók pedagógiai
didaktikai elvekre alapozott szakoktatását. Emellett nagy volt a vállalati szakoktatók 
leterhelése, gyakran négyszer annyi tanulóval kellett foglalkozniuk, mint az iskolai 
szakoktatóknak.45 (4. táblázat) Mindez — sok helyütt — szükségszerűen a vállalati 
szakoktatás alacsony színvonalon való stagnálásához vezetett, bármennyire is ked
vezőek voltak a feltételek, az üzem technikai ellátottsága. 

4. táblázat 
Az egy szakoktatóra jutó tanulók száma 1966-ban 

Tanműhely Vállalat 

Január 13,6 48,8 
Február 13,8 47,8 
Március 13,6 47,2 
Április 13,4 46,8 
Május 13,3 46,3 
Június 13,3 41,7 
Július 13,0 30,5 
Augusztus 12,3 22,9 
Szeptember 12,9 39,9 
Október 14,0 57,0 
November 13,9 56,8 
December 13,9 56,5 

40 601. irattár. 291—36/1961., jkv. gyűjt. 1961—62-es tanévzáró jkv., 20/1965. A gépgyárban fo
lyó oktatás kedvező tapasztalatairól lásd: Dudás László 1966. 19—22. 

41 CSMH. 1965. okt. 2. 5. 
42 601. irattár. 72—303/1962., 47—329/1963., 16—16/1964., 8—56/1966., 160—50/1968. 
43 601. irattár. Jkv. gyűjt. 1965—66-os tanévzáró jkv. 
44 Lásd pl. 85—8/1964. 
45 601. irattár. 10—1/1967. 
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A tanműhelyi képzésben részesülő vasipari tanulók központi oktatási-termelési 
terv alapján termelőmunkát végeztek. Az intézet fő gyártmánya ezekben az években 
az FP—13 típusú asztali fúrógép volt, amelyből évi 100 darab exportra került.46 Ezen
kívül önálló intézeti munkaként párhuzamos satukat állítottak elő, továbbá több 
üzem (így pl. a BMG, a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár, a Hódmezővásárhelyi 
Javító Vállalat) megbízásából különféle bérmunkát végeztek.47 

Az intézet tanműhelyi ellátottsága jó volt. 1961-ben 15 műhellyel rendelkeztek, 
ezek nagyobb része ekkor még az iskolaépületben volt. 1968-ban 17, 1969-ben pedig 
már 19 tanműhelyben folyt az oktatás, ebből a külső telepen 7 olyan nagy szerelőcsar
nok volt, ahol egyszerre két 12—15 fős csoportot lehetett foglalkoztatni.48 

A gyakorlati oktatás hatékonyságának növelése és a teljesítményképes szaktu
dás elsajátíttatása érdekében a hatvanas évek közepétől különféle szakosított munka
helyeket és szakműhelyeket hoztak létre. 

,,A szakosított munkahelyeknek három alapvető problémát kell megoldania — 
írta Benke Zoltán A mezőgazdasági gyakorlati képzés korszerűsítéséről című írásá
ban —: 
1. Adjon módot az ismertetett anyaggal kapcsolatos szerkezeti részek működésének, 

szerelésének, hibalehetőségeinek megismerésére. 
2. Biztosítsa az első pontban megállapított hibák kiküszöbölésének lehetőségét, ren

delkezzen olyan speciális szerszámokkal és eszközökkel, ami a munkafeladat el
végzéséhez a legcélravezetőbb. 

3. Rendelkezzen azokkal a szükséges ellenőrző eszközökkel, mérőberendezésekkel, 
vagy egyéb műszerekkel, amelyek a munka szakszerű ellenőrzéséhez szükségesek. 
A berendezések lehetőleg olyanok legyenek, hogy az összeszerelt egységet a tény
leges munkaviszonyokhoz hasonló körülmények között, tehát szinte üzemszerűen 
lehessen kipróbálni. 

Ez a hármas tagozódás biztosítja a tanulók számára a megismerés folyamatának 
teljességét, fejleszti önálló gondolkodását, munkájának ellenőrzési lehetőségével mé
lyebb bevésést tesz lehetővé és így tudása alaposabb és biztosabb."49 

A hatvanas évek végére — a fönti szempontok figyelembevételével — lényegé
ben létrejött a makói iskolában a gyakorlati oktatás céljait szolgáló szakosított mű
helyek rendszere. Míg 1963-ban csupán 3 szakkabinettel rendelkezett az iskola (mérő, 
elektromos, diesel), addig 1968-ra számuk 11-re emelkedett.50 

A szakosított műhelyek létrehozásával párhuzamosan az elméleti oktatás ered
ményesebbé tételét biztosító kabinetrendszer is kiépült.51 A kabinetrendszerű oktatás 
több előnnyel is járt. A tanterem melletti szertárakban — tematikus csoportosításban 
— mindenkor rendelkezésre álltak azok a szemléltető eszközök, amelyekre a tanítás 
során szükség lehetett. A kabinetek az oktatott szaktárgy igényei szerint kerültek 
kialakításra. Nem kevés jelentőséggel bírt az a változás is, hogy minden tanteremnek 
külön tanárfelelőse volt. „Az illető szaktanárok között egészséges versenyszellem 
alakult ki annak érdekében, hogy az illető szaktanterme minden szempontból meg
feleljen a követelményeknek" — hangsúlyozta egy 1968-as igazgatói jelentés.52 

46 CSMH. 1966. jún. 1. 3. 
47 601. irattár. 722/1960., 106—10/1964., 106—13/1964., 136/1968. 
48 601. irattár. 468/1961., 600/1966., 136—10/1968., 164—4/1969. 
49 Szakmunkásnevelés, 1965/5. 18—19. A cikk eredeti kéziratát lásd: 601. irattár. 76—37/1964. 
80 Benke Zoltán 1963. 23—25. 601. irattár. 123—4/1968. 
61 601. irattár 123—4/1968., 452—1/1970., CSMH. 1968. márc. 15. 2. 
62 601. irattár. 64—2/1968. 
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A korszerű oktatási módszerek alkalmazásának és a szemléltető eszközök készí
tésének régi hagyományai voltak az iskolában. A tantestület újra fogékony tagjai 
folyamatosan készítettek olyan segédeszközöket, amelyeket az oktatásban jól föl 
lehetett használni. A szemléltető eszközök előállításában — a vasipari szakkör 
keretében — a tanulók is közreműködtek. Főként mezőgazdasági gépmodelleket ké
szítettek, amelyekből többet ma is használnak az oktatásban. A szakkör gépmodell-
jeivel rendszeresen szerepelt országos és külföldi kiállításokon.53 E modellekből jó 
néhány (pl. Bruder—Kovács-féle„hagymamindenes", kukoricabetakarító gép, csőtörő 
kombájn, talajgyalú, forgólapátos műtrágyaszóró, UBA borsóarató gép,Zetor 3011.) 
a budapesti Mezőgazdasági Múzeumba került. A múzeum 1960-ban pl. több mint 
100 000 forint értékben vásárolt a szakkör munkáiból.54 

A tantestület tagjai rendszeresen igénybe vették a Módszertani Intézet anyagait 
(,,A 601. sz. makói intézetünket e téren mintaképül lehetne állítani" — írta Moldo-
ványi Gyula a Módszertani Intézet munkatársa),55 emellett bekapcsolódtak a korszerű 
pedagógiai eljárások kidolgozásába, kipróbálásába. A hatvanas évek első felében 
nevelésmódszertani kísérletek folytak az iskolában, főként a világnézeti kérdések di
daktikai problémáival kapcsolatosan.56 Az évtized közepétől már inkább a progra
mozott oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkoztak az intézet tanárai 
közül többen (Benke zcltán elektroműszerész, alapfém, mezőgazdasági gépszerelő, 
Szentpéteri János mezőgazdasági gépszerelő erőgép, Bogdán Károly mezőgazdasági 
gépszerelő munkagép, Lengyel Antal matematika, Rója, István vasipari és mező
gazdasági gépszerelő szakrajz, Yígh Istvánné I. évfolyam osztályf5nöki).57 Néhá
nyan a MÜM Módszertani Intézet megbízásából végeztek vizsgálatokat és állítottak 
össze programokat.58 

Az új eljárások, módszerek bevezetését az 1967-ben létrejött audio-vizuális mun
kaközösség (később Korszerű módszerek szakmai munkaközössége) koordinálta. 
A szaktárgyi oktatás mellett nagy figyelmet fordítottak az osztályfőnöki órák új-
szeiűve tételére, a diavetítő és a magnetofon adta lehetőíégek kombinálásával — 
Benke Zoltán újítását fölhasználva — készítettek programokat. Az első így feldol
gozott téma József Attila makói éveivel foglalkozott, ezenkívül ünnepi megemléke
zések (március 15., április 4., május 1.), valamint világnézeti kérdések (Az élet kelet
kezése, az ember származása stb.) feldolgozása folyt ezzel a módszerrel.59 

Mindezek alapján nem tarthatók túlzásnak Bujtor László szakfelügyelő elismerő 
sorai, melyeket 1968. február 22—24-én tett látogatása után jegyzőkönyvben rög
zített: ,,Az intézet egésze az cktató-nevelő munka terén kiemelkedő. Kabinetrend
szerű oktatás folyik, amely példamutató. Az intézet kollektívája új utakat keres, 
pl. az osztályfőnöki tanterv alapján több témát audo-vizuális módszerrel dolgozlak 
fel. A tanítási órák hatékonysága egészen kiemelkedő. A tanulók elhelyezése, az in
tézet rendje példamutató".60 

A szakfelügyelő véleményét a beiskolázó bázis vállalatok is osztották. Helfrich 
Nándor, a BMG makói gyáregyrégének egyik vezetője pl. 1965. január 15-én kelt 
levelében így ír* „Az intézetből kikerült fiatal szakmunkások gyakorlati felkészültsége, 

53 601. irattár. 83/1961., 229—3/1964., 450/1966., 252—1/1967., CSMH. 1966. jún. 1. 3. 
54 601. irattár. 722/1960., 610—2/1964., 197—6/1966., CSMH. 1968. jan. 24. 6. 
65 Iparitanuló-képzés, 1960/9. 61. 
56 Hajdú József 1963. 22—23. 
57 601. irattár. 45—36/1968., vö. még: 54—5/1771. 
58 601. irattár. 20—1/1968., 307/1969. 
69 601. irattár. 45—3/1968., 58/Ь73. 
60 601. irattár. 121—2/1968. 
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sokoldalúsága azt bizonyítja, hogy korszerű képzést kapnak, amely megfelel a szo-
dialista ipar követelményeinek."61 Az elismerő' szavak azonban nem takarták el a 
gondokat, a szakképzés struktúrájából fakadó hiányosságokat. Helfrich Nándor 
említett levele arra is rámutatott — amivel egyébként az intézet tanárai is tisztában 
voltak —, hogy a szakmunkásképzés adott rendszere miért nem lehetett képes teljes 
egészében megfelelni a népgazdaság elvárásainak. „Mivel a tanulók felvétele nem vá
logatás alapján, hanem jelentkezés alapján történik — írta a BMG gyáregységvezető
helyettese —, így egyre több a közepesnél alacsonyabb képességű fiatal szakmunká
sok száma. Ez elsősorban nem az intézet hibája, mert mi magunk is meggyőződhettünk 
arról, hogy az ipari tanulónak jelentkező fiatalok 70%-a 3-asnál gyengébb tanuló az 
általános iskolában. 

A tanulók elméleti képzése igen magas színvonalon folyik. Sajnos mivel legtöbb 
részük gyenge képességű, így nem elegendő részükre a heti kétnapos elméleti foglal
kozás, mert képtelenek az anyagot átvenni és megérteni. 

Ezt bizonyítja az a tény, hogy a fiatal szakmunkások legnagyobb része a munka
selejt során rajzolvasási hibát vét, továbbá az is, hogy a műveletek elvégzésénél ön
álló gondolkodásuk nincs. 

Megfigyelésünk az is, hogy a fiatal szakmunkások nagy része az üzemi szak
könyvtárat nem látogatja, nem fejleszti magát tovább szakmailag. [...] 

Javasoljuk felülvizsgálni az elméleti képzés jelenlegi rendjét — folytatja levelében 
Helfrich Nándor —, a leadott anyag alacsonyabb szintű legyen, de a követelmény 
sokkal nagyobb. 

Javasoljuk továbbá a jelenlegi jelentkezéses rendszer megszüntetését, mert ilyen 
körülmények között nagyon sok olyan fiatal kínlódja végig a 3 év tanulóidőt, akik
nek egyáltalán nincs kedve az adott szakmához, csak azért jelentkezik, mert nem 
akar a mezőgazdaságban dolgozni vagy segédmunkásnak maradni."62 

A vállalati igények tehát egyfelől azt kívánták meg az iskolától, hogy a képzés 
során a gyöngébb alapokkal rendelkező tanulók az ismeretek szűkebb körét sajátít
sák el, de azt mélyrehatóbban, s úgy, hogy a tanultakat valóban képesek legyenek a 
gyakorlatban alkalmazni. Emellett — mondhatni, ezzel ellentétben — megjelent egy 
olyan igény is, amely magasabban képzett, az elméleti ismeretek széles körével ren
delkező, kreatív szakmunkásokat követelt. A szakmunkásképző iskolák ugyanis — 
mint Tímár János, az Országos Tervhivatal Munkaerőtervezési Osztályának vezetője 
írta — „alig fejlesztik tovább a fiataloknak az általános iskolában megszerzett mű
veltségét, és így nem teszik lehetővé — egyéni tehetségek esetét kivéve — azok to
vábbtanulását sem."63 

A kvalifikált szakmunkaerő iránti igényét Makón éppen a BMG makói gyára 
fogalmazta meg első Ízben. A gyár termékváltása miatt — precíziós malomgépek 
gyártására tért át — már 1963-ban fölvetette, hogy a makói intézetben indítsanak be 
egy géplakatos szakközépiskolai osztályt.64 A Munkaügyi Minisztérium — a Mű
velődési Minisztériummal egyetértésben — elutasította az iskola ez irányú próbál
kozásait.65 Ebben, egyéb szempontok mellett, közrejátszott az is, hogy ekkor már 
megkezdődtek a differenciált szakmunkásképzést előkészítő reformmunkálatok. 

601. irattár. 20/1965. 
Ugyanott. 
Tímár János: 1962. 299—300. 
601. irattár. 69/1963., CSMH. 1965. okt. 2. 5. 
601. irattár. Jkv. gyűjt. 1963—64-es tanévnyitó jkv. 
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II. Az emelt szintű képzés bevezetése és problémái 

A szakoktatás fennálló rendszerének átalakítását, a képzés megújítását elsősor-
ban az üzemeknek a termelésbe kikerülő szakmunkásokkal szemben támasztott egyre 
magasabb követelményei indokolták. A változtatás mellett az iskolák is síkra szálltak. 
A makói intézet igazgatója Javaslat a képzés fejlesztésére című előterjesztésében már 
1963. január 16-án így fogalmazott: „Javaslatunk tehát az, hogy az egész iparitanuló
képzés jelenlegi rendszerét be kellene illeszteni az oktatási reformtörvény keretébe, 
és ennek kapcsán olyan tanterveket és tanmeneteket kellene kidolgozni, amelyek 
egyenes úton lehetővé teszik az iparitanulók számára a továbbtanulás lehetőségét. 
[...] a hagyományos iparitanulóképzésen belül is lehetőséget kellene találni arra, hogy 
az iparitanuló iskolák a szakmai szint mellett általános műveltségben is az érettségi 
színvonalát biztosítani tudják, és ezáltal a szak-középiskolákhoz hasonlóan kialakul
jon egy olyan képzési rendszer, amely a szakmai bizonyítvány mellett a továbbtanu
láshoz szükséges bizonyítványt is nyújtja (felsőfokú technikum, műszaki egyetem 
stb.)"66 

1963. december 9-én a több oldalról jelentkező, egybehangzóan a képzés meg
újítása mellett síkra szálló igények alapján az MSZMP Politikai Bizottsága A közép
iskola általánossá tételének perspektivikus terve címmel határozatot hozott, amelyben 
— többek között — megfogalmazódott a szakmunkásképzés nyitottá tételének és a 
fiatal szakmunkások közvetlen továbbtanulási lehetősége biztosításának szükséges
sége.67 

A határozatban foglaltak végrehajtása a MüM feladata lett, amely kidolgozta 
az emelt szintű szakmunkásképzésről szóló koncepcióját. „Az emelt szintű szakmun
kásképzés a szakmunkás-utánpótlás olyan formája — határozta meg a képzés lénye
gét egy MüM dokumentum —, amely az általános iskolát végzett fiataloknak az 
átlagosnál magasabb természettudományos, matematikai és szakelméleti tudást nyújt, 
és ezáltal a fokozottan elméletigényes szakmákban biztosítja a népgazdaság szak
munkás szükségletét. Emellett olyan általános képzést nyújt, amely a végzett fiatalok 
részére lehetővé teszi, hogy két év alatt a dolgozók szakközépiskolai végzettséget (a 
szak jellegének megfelelő érettségi bizonyítványt) megszerezhessék."68 

É képzési rendszerben a tanulók hetente egy nappal több elméleti és így egy nap
pal kevesebb gyakorlati oktatáson vettek részt, mint korábban. A hagyományos kép
zés 2 nap elmélet, 4 nap gyakorlat (harmadévben 1:5) rendje helyett a 3 nap elmélet, 
3 nap gyakorlat (harmadévben 2:4) rendje lépett életbe. Ez azt jelentette, hogy az 
emelt szintű képzésben részt vevő tanulók elméleti óráinak száma a három év alatt 
mintegy 430 órával nőtt, ugyanakkor gyakorlati óráik száma 800-zal kevesebb lett.69 

A korszerű természettudományi alapismeretek érdekében új tantárgyként megkezdő
dött a fizika és kémia tanítása, emellett nőtt mind a közismereti, mind a szakmai 
tantárgyak óraszáma. Megváltozott az elméleti és gyakorlati oktatás tartalma is. 

Az új képzési formát a MÜM az 1964—65-ös tanévben — kísérleti jelleggel — 
6 osztályban vezette be. 1965—66-ban 26, 1966—67-ben pedig már 133 emelt szintű 
osztály indult. Míg 1964-ben még csak 250, 1967-ben már 16 964 tanuló, az összes 
szakmunkástanuló 8,7%-a részesült emelt szintű oktatásban.70 

66 601. irattár. 69/1963. 
67 Vö. : Simon István 1975. 25., A magyar szakmunkásképzés fejlődése és korszerűsítésének re

formtervei. 1969. 9. 
88 Idézi: Vendégh Sándor 1984. 144. vö.: 601. irattár. 256—1/1966. 
«9 Vekerdy Tamás 1966. 733—734. 
70 Józsa Ödön 1969. 68. 
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Az emelt szintű képzés bevezetésével a szakmunkásképzés „az iskolai előképzett
ségtől és attól függően, hogy a szakmák nagyobb elméleti tudást vagy több gyakorlati 
képzést igényelnek-e" különböző tagozatokon történt: 

— „A" tagozat (hagyományos képzés) 
— „B" tagozat (emelt szintű képzés) 
— „C" tagozat (középiskolát végzettek képzése) 
— felnőttképzés71. 
A hagyományos képzésre („A" tagozat) olyan tanulókat iskoláztak be, akiknek 

elsajítandó szakmájuk nem igényelt magasabb elméleti ismereteket. A „C" tagozaton 
rövidített képzési idő alatt (1, 1,5 vagy 2 év) középiskolát végzett vagy érettségizett 
tanulók oktatása folyt, olyan szakmákban, amelyeket csak középfokú általános, 
matematikai és természettudományos előképzettség birtokában lehetett elsajátítani. 
E tagozaton a tanulók heti 5 nap gyakorlati és 1 nap elméleti oktatást kaptak. Köz
ismereti tárgyakat nem tanítottak nekik, csak szakmai órákon vettek részt, amelynek 
tananyaga — az egyes szakmáktól függően — a gyakorlati oktatás anyagához ha
sonlóan a hagyományos vagy az emelt szintű képzés szakmai tantárgyainak tan
anyagával egyezett meg.72 

A szakmunkásképzésben részt vevő tanulók legnagyobb része hagyományos kép
zést kapott, de egyre nagyobb arányban nőtt az emelt szintű oktatásra beiskolázott 
tanulók száma.73 (5. táblázat). A két tagozat közötti minőségi különbségeket a glo
bális óratervük egymás mellé állítása szemlélteti érzékletesen.74 (6. táblázat). 

5. táblázat 
A tanulók tagozat szerinti megoszlása Magyarországon 

1967—1973 között (%-ban) 

A В С 

1967—68 
1970—71 
1973—74 

84,5 
67,7 
47,7 

8,7 
27,9 
47,2 

6,8 
4,4 
5,1 

Makón, az országban elsők között, már az 1965—66-os tanév elejétől megkez
dődött az emelt szintű képzésben részesülő tanulók oktatása. A MÜM Szakoktatási 
Főosztálya 1965. április 6-án kelt utasítása alapján 3 emelt szintű mezőgazdasági 
gépszerelő osztály indult volna az iskolában, de a minisztérium utóbb csak két 
osztály beindítását engedélyezte.75 (A makói iskolán kívül még a gyulai intézet indí
tott ebben az évben mezőgazdasági gépszerelő emelt szintű osztályokat.76) A tanuló
kat Szolnok megyéből iskolázták be. Közismereti oktatásuk és gyakorlati képzésük 
a global óratervben megszabott órabeosztás szerint történt, szakmai órabeosztásuk 
azonban eltért attól, noha óraszámuk nem változott meg.77 (7. táblázat) 

71 Szakmunkásképzés. 1969. 61. 
72 Ugyanott, 65—66. és 70. 
73 Zsurzs Mária 1978. 130. 
74 Az itt közölt táblázat a Szakmunkásképzés с könyv 62. és 64. oldalán publikált óratervek 

fölhasználásával készült. Az oktatott tananyag tartalmáról lásd: ugyanott, 66—70. 
75 601. irattár. 50—9/1965., jkv. gyűjt. 1965—66-os tanévnyitó jkv. 
79 Hollóst Miklós 1966. 3—4. 
77 601. irattár. 50—9/1965. 
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6. táblázat 
A hagyományos (3 éves) és az emelt szintű képzés óraterve 

Hagyományos képzés Emelt szintű képzés 

Tantárgy Heti óraszám 
Összes 

óraszám 

Heti óraszám 
Összes 

óraszám I. 
36 

II. 
36 

III. 
36 

I—III. 
együtt 

Összes 
óraszám I. 

36 
II. 
36 

III. 
36 

I—III. 
együtt 

Összes 
óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 
Történelem 
Matematika 
Fizika 
Kémia 
Testnevelés 
Osztályfőnöki 

1 
1 
2 

2 
1 

1 
1 
2 

2 
1 

1 
1 

1 

3 
3 
4 

4 
3 

108 
108 
144 

144 
108 

1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 

2 
2 
2 

2 
1 

2 
1 
2 

1 

5 
4 
7 
2 
3 
4 
3 

180 
144 
252 

72 
108 
144 
108 

Közismereti tárgyak 7 7 3 17 612 13 9 6 28 1008 

Szakrajz 
Anyag- és gyártásismeret 
Szakmai ismeret 
Elektrotechnika 

3 
2 
2 

2 
2 
3 

2 
1 
2 

7 
5 
7 

252 
180 
252 

3 

2 

2 
2 
3 
2 

2 
1 
3 

7 
3 
8 
2 

252 
108 
288 

72 

Szakmai tárgyak 7 7 5 19 684 5 9 6 20 720 

Elméleti oktatás 14 14 8 36 1296 18 18 12 48 1728 14 14 8 36 
24% 

18 18 12 48 
35% 

Szakmai gyakorlat 
Év végi gyakorlat (6,5 hét) 

28 
(42) 

28 
(42) 

40 96 3456 
546 

21 
(42) 

21 
(42) 

32 74 2664 
546 

Gyakorlati oktatás 28 28 40 96 4002 21 21 32 74 3210 28 28 40 96 
76% 

21 21 32 74 
65% 

Elméleti + gyakorlati oktatás 42 42 48 132 5298 
100% 

39 39 44 122 4938 42 42 48 132 5298 
100% 

39 39 44 122 
100% 



7. táblázat 
Az emelt szintű mezőgazdasági gépszerelő osztályok szakmai óraterve 

Tantárgy 
heti óraszám 

Tantárgy 
I. II. III. összesen 

Szakrajz 
Anyag- és gyártásismeret 
Szakmai ismeret 
Elektrotechnika 

2 

3 

2 
1 
4 
2 

2 
3 
1 

4 
3 

10 
3 

Szakmai tárgyak 
összesen 5 9 6 20 

A következő' tanévben már öt emelt szintű I. osztály indult: 3 mezőgazdasági 
gépszerelő (2 osztályt Szolnok megyéből, egyet Makóról iskoláztak be), 1 géplaka
tos és 1 vasesztergályos. Az utóbbi osztályok tanulói Makóról és a makói járás tele
püléseiről kerültek beiskolázásra.78 (A géplakatos és esztergályos tanulók órabeosztása 
megegyezett a 6. táblázatban közölt globális órabeosztással.79) 

Az iskolának az emelt szintű képzéssel kapcsolatos első benyomásai nem voltak 
kedvezőek. Ezt a véleményt nem az újdonsággal szembeni elzárkózás és a rossz be
idegződés, hanem a tényleges fölmérésekből leszűrt általánosítás formálta negatívvá. 
Az első tapasztalatok arra utaltak, hogy a beiskolázásra került tanulók alapszintű 
képzettsége nem felelt meg az elvárásoknak. „Pillanatnyilag az a helyzet és ezt tisztán 
kell látni — szólt egy 1966 januári értékelés —, hogy még emelt szintre sem kapunk 
túlságosan jó bizonyítvánnyal rendelkező általános iskolai tanulókat. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy örülhetünk a 3,5-ös osztályátlaggal fölállított emelt szintű osztá
lyoknak. 

Ha azt is figyelembe vesszük, hogy ez a 3,5-ös átlag reális értékelés szerint kb. 
2,5-nek felel meg, akkor tisztában vagyunk azzal az óriási erőfeszítéssel, amit a taná
roknak és a szakoktatóknak ki kell fejteni ahhoz, hogy a megnövekedett követel
mény ellenére is jó eredményeket érjünk el."80 Ezt az oktatás során szerzett tanulmá
nyi eredmények is egyértelműen bizonyították: a tanulmányi átlag mind elméletből, 
mind gyakorlatból messze alatta maradt az általános iskolából hozott tanulmányi 
átlagnak.81 (8. táblázat) 

Az emelt szintű képzés másik buktatója a gyakorlati oktatásra szánt idő csök
kentésével függött össze. Ismét dr. Kocsis Ferenc igazgatót idézzük: ,,A gyakorlati 
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az emelt szint pillanatnyilag a követelményekben, 
illetve a leadandó anyag szakmai szintjében jelentkezik, és nem annyira a tanulók 
tudásában. Ez egyébként érthető is, hisz a közismereti tárgyak ismeretanyagának bő
vítése a szakmai tárgyakra fordítható idő,szűkítésével járt együtt az egynapos elmé
leti oktatási idő növelése ellenére is. 

A gyakorlati oktatásnak egy nappal való csökkentése pedig minden külön ma
gyarázat nélkül kell hogy bizonyítsa az elfogulatlan hozzáértők számára, ha az okta
tás objektív és személyi feltételeit változatlanul hagyjuk és az oktatási idő 1/4-ével 

78 601. irattár. 30—17/1966., 30—24/1966., 600/1966., CSMH. 1966. dec. 15.1. 
79 601. irattár. 50—9/1965. 
80 601. irattár. 50/1966., vö.: 600/1966., 229/1968. 
81 601. irattár. 50—32/1966. 
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8. táblázat 
Az emelt szintű képzésben részesülő tanulók tanulmányi eredményei az 1966—67. tanévben 

Szakma 
A ta
nulók 
száma 

A 8. osztály 
végén kapott 
érdemjegyek 
alapján az 
osztály ta
nulmányi 

átlaga 

Az 1966—67. tanév félévkor 

Szakma 
A ta
nulók 
száma 

A 8. osztály 
végén kapott 
érdemjegyek 
alapján az 
osztály ta
nulmányi 

átlaga 

elméleti 
tárgyak 
átlaga 

gyakor
lati ok

tatás 
átlaga 

jeles bukott a legtöbb 

N и 
О 

Szakma 
A ta
nulók 
száma 

A 8. osztály 
végén kapott 
érdemjegyek 
alapján az 
osztály ta
nulmányi 

átlaga 

elméleti 
tárgyak 
átlaga 

gyakor
lati ok

tatás 
átlaga 

tanulók száma 
tárgyból 
bukott 
tanuló 

L A 

I. В 

I. С 

I. F 

I. G 

I L A 

И. В 

mezőgazdasági 
gépszerelő 

mezőgazdasági 
gépszerelő 

mezőgazdasági 
gépszerelő 

esztergályos 
géplakatos 

esztergályos 
géplakatos 

mezőgazdasági 
gépszerelő 

mezőgazdasági 
gépszerelő 

27 

26 

25 

27 

25 

29 

26 

3,7 

3,74 

3,3 

3,58 

3,47 

3,4 

3,58 

3,11 

3,14 

3,3 

2,82 

2,29 

3,05 

3,04 

3,37 

2,92 

2,83 

3,33 

3,32 

3,2 

3,46 

2 

3 

7 

5 

7 

3 

szakmai 
(2) 

magyar 
(4) 

magyar 
(3) 

szakrajz 
(3) 

szakmai 
(2) 

Összesen 185 3,53 2,89 3,17 2 25 

csökkentjük és az elméleti alapozást is gyöngítjük, akkor a régi formához viszonyítva 
magasabb követelményt semmi szín alatt nem lehet elérni, és az azonos szintet is csak 
nagyobb erőfeszítéssel lehet biztosítani."82 

Dr. Kocsis Ferenc véleményét a tényleges eredmény is alátámasztotta: 1966-ban 
az ellenőrző munkát a két emelt szintű osztály 2,8 és 2,9 tizedre, míg a hagyományos 
(kontroll) osztály 3,3 tizedre teljesítette.83 Figyelemre méltó, hogy a gyulai intézet a 
makóival ellentétben kedvező tapasztalatokról számolt be. Emiatt a négy kísérleti 
emelt szintű osztály együttes gyakorlati eredménye (3,22) alig maradt alatta a kont
rollként szolgáló hagyományos osztályok átlageredményének (3,29).84 Az adatokból 
kitűnik, hogy Gyulán lényegesen jobban teljesített a két emelt szintű osztály és lénye
gesen gyöngébb lett a hagyományos osztályok eredménye. Ez az ellentét is jelzi, hogy 
mindebből nem lehetett volna olyan általánosítást levonni, mint amilyet pl. Vekerdy 
Tamás már a Köznevelés 1966. október 7-i számában levont (,,az emelt szintű 
osztályok tanulói mind a gyakorlati, mind az elméleti tudásban jobb eredményt ér
tek el, mint a hagyományos osztályok tanulói"), ugyanis az eltérő körülmények, a 
hagyományos oktatásban folyó munka minősége erőteljesen befolyásolta a felméré
sek eredményeinek hitelességét. Emiatt viszont az összehasonlítások gyakorta azok
nak a munkáját kérdőjelezték meg, akik a hagyományos képzésben is jó eredménye
ket értek el a gyakorlati oktatás során. 

Si 601. irattár. 50/1966. Más vélemények szerint a gyakorlati követelményeket ilyen körülmé
nyek között is teljesíteni lehet. Lásd pl.: Kunért József 1967. 1—3., Hollósi Miklós 1967. 5—8. 

83 Hollósi Miklós 1967. 3. 
84 Ugyanott, 4. 

362 



Az emelt szintű oktatást emellett egyéb, figyelmen kívül nem hagyható prob
lémák is terhelték. Hogy csupán néhányat emeljünk ki ezek közül85 : nem voltak tisz
tázva az emelt szintű oktatás szakmai és képzési szintjei, a szakközépiskolákhoz való 
viszonya. A kezdeti időben hiányoztak a megfelelő tantervek, tankönyvek, s az egyéb 
oktatási segédeszközök.86 Korántsem jelentkezett olyan igény a továbbtanulásra, 
mint ahogyan azt a MÜM remélte. Az iskola fölmérése szerint 1966-ban a másodéves 
tanulóknak mindössze 30%-a kívánt középiskolai végzettséget szerezni.87 Az országos 
tapasztalatok pedig arra mutattak, hogy az egyáltalán tovább tanuló ,,B" tagozaton 
végzett szakmunkások — az elsők 1967-ben kezdték meg szakközépiskolai tanul
mányaikat a dolgozók 2 éves szakközépiskoláiban — 56%-a az első félévben lemor
zsolódott, ami az elvárások és a tényleges lehetőségek és eredmények között meglévő 
szakadékra utalt.88 

Az emelt szintű képzés ily módon több okból sem felelt meg az elvárásoknak, 
emiatt már 1967-től sokfelől megfogalmazódott a szakoktatási rendszer átfogó 
reformjának szükségessége. A reform végrehajtásához a döntő lökést az 1968. ja
nuár l-jétől bevezetett új gazdasági mechanizmus viszonyai között működő vállalatok 
szakmunkásigényei adták meg. ,,... az új gazdaságirányítási rendszerben a vállalati 
mozgékonyságnak, a piachoz alkalmazkodó rugalmasságának egyik feltétele éppen 
a konvertibilis szakmunkás, aki a termelés műszaki, technológiai változásait viszony
lag rövid idő alatt követni tudja, felkészültségénél fogva elősegíti a termelés gazda
ságosságát és folyamatosságát, aki az eddiginél több munkafeladatot képes elvégezni, 
illetve az üzemi, termelési profilok változásának megfelelően gyorsabban állítható 
át más munkára." — fogalmazta meg a szakmunkásképzés korszerűsítését indokló 
egyik 1969-es MüM dokumentum.89 Lényegében a változásokat kodifikáló 1969. évi 
VI. törvény (1969. október 8.) is ezzel indokolta a szakképzés új szabályozásának 
szükségességét.90 

A jogszabály az 1949. évi IV. törvény kiadása óta alapvetően megváltozott gaz
dasági, társadalmi és politikai viszonyoknak megfelelően új formában deklarálta a 
szakmunkásképzés legfőbb elveit.91 Míg 1949-ben döntően a kisipar szemszögéből 
rendezték a szakképzést, addig az 1969-ben kiadott törvény már a nagyipar igényeit 
tekintette alapvetőnek. Fontos kiemelni a törvény jelentőségét abból a szempontból 
is, hogy összehangolta a szakmunkásképzés irányítási rendszerét, megszüntette azo
kat az ellentmondásokat, amelyek a képzés egyes területeinek gyakran eltérő jogi 
szabályozásából adódtak.92 

Noha a törvény nem változtatott a szakképzés fönálló rendszerén, bizonyos mó
dosításokra sor került. Részben jelentősen, 285-ről 186-ra csökkentették az oktatott 
szakmák számát (profiltisztítás), részben pedig — ezzel párhuzamosan — bevezették 
az alapszakmai oktatást. Az új képzési rendszer lényege az volt, hogy a szakma elsa
játítását — egy alapszakmai képzés beiktatásával — a fokozatosság elvei szerint való
sították meg. A speciális szakmai oktatást még két fokozat előzte meg: először egy 
széles körű, általános, később — közbülső szakaszként — egy a rokonszakmák alap
jait magában foglaló képzésben részesültek a tanulók. Ezt követte a speciális szakmai 

85 A kérdést részletesen tárgyalja: Vendégh Sándor 1984. 140—153. 
88 601. irattár. 50/1966., 60/1967. 
87 601. irattár. 50—32/1966., vö.: Benke Zoltán 1967. 9—11. 
88 Bán Géza 1968. 1—3., vö.: Vendégh Sándor 1984. 142—143. 
89 A magyar szakmunkásképzés fejlődése és korszerűsítésének reformtervei. 1969. 15. 
90 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1969. Bp. 1970. 46—55. 
91 Vö.: Pápai Béla 1971. 84—85., vö.: Pápai Béla 1968. 1—6., Pápai Béla 1969. 1—4. 
98 Vö. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1969. 49. 
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képzés. A makói iskola profilszakmájánál, a mezőgazdasági gépszerelőnél ez azt 
jelentette, hogy az oktatás első fokozatában 32 szakmához megfelelő közös fémipari 
alapképzést kaptak a tanulók, a második fokozatban egy szűkebb szakma-családnak, 
az ún. gépszerelő alapszakmának általános szakmai képzésére került sor, majd a har
madik fokozatban már a szakma speciális ismereteit sajátították el.93 

A közismereti anyag nagyobb részben továbbra is az általános iskolában tanul
tak pótlására, megszilárdítására és rendszerezésére szorítkozott, s csak kisebb rész
ben adott új ismereteket. A tantárgystruktúrában megnövekedett a természettudo
mányos tárgyak szerepe: az 1970—71-től életbe lépő reformóratervek alapján a ha
gyományos („A") tagozaton is bevezették a fizika, és — az anyag- és gyártásismeret 
keretében — a kémia, emellett néhány szakmánál az elektrotechnika oktatását. 
III. osztályban ettől kezdve heti egy testnevelés órát is tartottak. Az emelt szintű 
(,,B") tagozaton a közismereti tárgyak oktatásában nem történt változás, a szakmai 
tárgyaknál viszont igen : új tantárgyként bevezették a heti 2 órás elektrotechnikát és 
az 1 órás üzemgazdaságtant. A mezőgazdasági gépszerelőknél a szakmai ismeret he
lyett ettől kezdve technológiát, továbbá szerkezettan és szerelési ismeretek tárgyat 
oktattak.94 Mindezzel együtt tovább csökkent mind az „A", mind a ,,B" tagozaton 
a gyakorlati oktatás időtartama.95 (9. táblázat) 

9. táblázat 
Az elmélet—gyakorlat anyagának változása a hagyományos és az emelt szintű képzésben 

(százalékban) 

Hagyományos képzés Emelt szintű képzés 

régi új régi új 

Közismereti elméleti oktatás 
Szakmai elméleti oktatás 
Elméleti oktatás együtt 
Gyakorlati oktatás 

11 
13 
24 
76 

14 
16 
30 
70 

20 
15 
35 
65 

22 
18 
40 
60 

Összesen : 100 100 100 100 

Mivel a makói iskola hagyományos profilszakmáin (mezőgazdasági gépszerelő, 
esztergályos, géplakatos) kívül az 1969-es törvény nyomán életbe lépő új Országos 
Szakmunkásképzési Jegyzék (OSZJ) további szakmákat utalt át , ,B" tagozatos kép
zésre, 1970-től az elsőéves villanyszerelő, asztalos, női szabó és fényképész tanulókat 
is emelt szintű képzésben részesítették.96 Ez azt jelentette, hogy 1970 után a beiskolá
zott fiatalok túlnyomó többsége ,,B" tagozaton tanult.97 (10. táblázat) 

Az emelt szintű képzésben részt vevő tanulók zömét továbbra is a mezőgazdasági 
gépszerelők alkották. A szakma beiskolázási körzete a hetvenes évek elejétől ismét 
bővült: mivel a szegedi 600-as intézet megszüntette a képzést, ettől kezdve már nem
csak Csongrád és Szolnok, hanem Békés, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-

93 A magyar szakmunkásképzés fejlődése és korszerűsítésének reformtervei. 1969. 17. 
94 Vö. Ferencz László 1970. 5—7. 
95 A magyar szakmunkásképzés fejlődése és korszerűsítésének reformtervei. 1969. 17., vö. : 

Zsurzs Mána 1978. 131. Az óraterveket közli: Munkaügyi Közlöny, 1970. szept. 17. 330—345. 
96 601. irattár. 6—4/1970. 
97 601. irattár. 49/1971., 55—1/1975. 

364 



10. táblázat 

A tanulók tagozat szerinti megoszlása Makón Í967—1975 között 

Tanév A В С 

1967—68 
1970—71 
1974—75 

674 71,5% 
440 44,9% 
133 18,2% 

245 25,9% 
654 64,4% 
567 77,7% 

24 
7 

30 

2,6% 
0,7% 
4,1% 

11. táblázat 
A beiskolázott tanulók lakóhely szerinti összetétele 1970 és 1975 között 

Makó 53% 
Makó tanyavilága 2% 
Kiszombor 8 
Apátfalva 5% 
Földeák 2% 
Maroslele 2% 
Csanádpalota 3 % 
Királyhegyes 0,5% 
Kövegy 0,5% 
Pitvaros 0,5% 
Magyarcsanád 1 % 
Nagylak 0,5% 
Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megyék falvaiból (csak 

mezőgazdasági gépszerelő tanulók) 22% 

Összesen : 100% 

biliar megyéből is fölvettek gépszerelő tanulókat Makóra.98 A többi szakmára Ma
kóról és a Makói járás területéről iskoláztak be." (11. táblázat) 

A beiskolázott fiatalok szakma szerinti összetételét továbbra is a vállalati és 
szövetkezeti igények formálták. A hetvenes évek elejére megnőtt azoknak a bázis
vállalatoknak a köre, amelyek a makói iskolában képeztették ki tanulóikat. 1974-re 
már 23 vállalat, szövetkezet és állami gazdaság számára képeztek itt fiatalokat. A ha
gyományos bázis vállalatok (BMG Makói Gyára, Közúti Gépellátó Vállalat, a Dáv 
helyett létesült Démász, valamint az Aköv, majd a szerepét átvevő AFIT) mellett 
jelentős számban iskolázott be tanulókat a Csomiép (autószerelő, víz-, gáz- és készül-
lékszerelő, építőgépszerelő, kőműves, szobafestő, ács-állványozó stb.), a Bőripari Szö
vetkezet (szíjgyártó), a Volán 10. sz. vállalata (autószerelő, gépjárművillamossági 
szerelő, karosszérialakatos stb.), az algyői Gyár- és Gépszerelő Vállalat (hegesztő, 
víz-, gáz- és készülékszerelő), a makói Szövő Ktsz (takács), a Maros Cipőkészítő 
Ipari Szövetkezet (cipőfelsőrészkészítő), a FÉG makói gyáregysége (esztergályos, 
géplakatos), a Szegedi Bútoripari Szövetkezet (bútorasztalos) és az EÜBER Makói 
Gyára (bútorasztalos, kárpitos, fényező-mázoló).100 (12. táblázat) 

A beiskolázást a vállalati igények mellett a helyi elvárások is formálták. A nagy
üzemi szakmúnkaerő-szükséglet kielégítése mellett ugyanis kissé háttérbe szorulta 

98 601. irattár. 554/1969., 452/1970., 452—6/1970., CSMH. 1972. márc. 23. 5. 
99 601. irattár. Oktatási feltételek с összeállítás=Igazgatói iratok 1975. szám nélkül. 
100 601. irattár. 27—57/1974., 55—8/1975., 27—5/1975., Oktatási feltételek с összeáll, 

gatói iratok 1975. szám nélkül 27—5/1977. 
=Igaz-
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12. táblázat 
Az intézet profilírozott szakmáira fölvett I. éves tanulók száma 

Tanévek 

Szakma neve tago
zat 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Hegesztő A 1 12 6 8 
Kovács A — — 2 — 1 
Autószerelő В 29 32 45 36 16 
Víz-gázvezeték- és készülék
szerelő В — — 14 13 9 
Gépi forgácsoló 

(esztergályos és maró) В 24 12 14 12 18 
Gépszerelő (mg. gépszerelő 

és géplakatos) В 171 148 99 103 97 
Karosszérialakatos А — .— — 5 — 
Villanyszerelő В 15 11 10 6 9 
Elektronikai műszerész С — 2 15 12 8 
Gépjármű-villamossági szerelő в 10 14 21 19 15 
Rádió-televízió műszerész с — 2 4 — 1 
Asztalos в 18 16 14 7 13 
Takács А 9 8 3 2 1 
Cipőfelsőrészkészítő В — — 4 8 10 
Szíjgyártó А 13 5 5 4 1 
Férfiszabó В — 2 2 1 — 
Női szabó В 12 4 4 4 4 
Fényképész В 3 1 1 — 1 
Fényező-mázoló А 13 11 6 — 5 
Kárpitos А — 2 1 — 1 
Kőműves А 18 29 13 18 13 
Szobafestő- és mázoló А 6 13 9 10 8 

Összesen 341 313 298 266 239 

szolgáltatásokat biztosító szakmunkások képzése. Nem véletlenül fogalmazott úgy a 
Makó Városi és Járási Tanács Végrehaj'tó Bizottsága 1969. november 15-i ülésének 
határozatában: „Makó Város és Járás Végrehaj'tó Bizottságai kérik a Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottságát, hogy nyújtson segítséget abban, hogy a Munkaügyi Minisz
térium járuljon hozzá ahhoz, hogy a makói MTH-ban [sic!] olyan szakmunkás kép
zés legyen, amely a járás és a város területén a szolgáltatással összefüggő' igények 
kielégítését szolgálja. Ilyenek: vízvezetékszereló'. gázvezetékszerelő, különböző ház
tartási gépek javítása, stb."101 Főként ennek a jogos igénynek a kielégítésével ma
gyarázható, hogy a hetvenes évek elejétől néhány szolgáltatásjellegű szakmában szer
vezett keretek között beindult a képzés (rádió és televízió műszerész, víz-, gázvezeték
es készülékszerelő). Ez együtt járt azzal, hogy bővült az iskolában oktatott ,,C" tago
zatra utalt szakmák köre. Az érettségihez kötött elektronikai műszerész szakma mel
lett (ezt 1967 óta tanították Makón) már a rádió és televízió műszerész szakmai szak
elméleti ismereteit is Makón sajátíthatták el a tanulók. E tagozat azonban nem volt 
jelentős az iskolában, önálló osztályt is csak 1972—73-as tanévben indíthattak.102 

101 601. irattár. 678/1969., vö.: 104/1972. 
102 601. irattár. 55—1/1975. 
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Az intézet továbbra is beiskolázott olyan tanulókat, akiknek szakmája nem tar
tozott az iskola „profilírozott" szakmái közé. Ezek a tanulók csak közismereti órákon 
vettek részt Makón, a szakmaismereti tantárgyakat a szakma oktatására kijelölt 
intézetben (Szegeden, Hódmezővásárhelyen) tanulták.103 (13. táblázat) 

13. táblázat 
Az intézethez nem profilírozott szakmára fölvett I. éves tanulók száma 

Tanévek 

Szakma megnevezése tago
zat 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Órás 
Átvitel- és távírótechnikai 

műszerész 
Üvegező 
Épületasztalos 
Férfifodrász 
Kozmetikus 
Nőifodrász 
Ács-állványozó 
Cserépkályhás 

A 

С 
В 
в 
А 
С 
в 
А 
А 

10 
3 

2 

1 
4 
4 
1 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

2 

4 

1 

1 

3 
4 

Összesen : 13 12 9 6 9 

A profilszakmákra beiskolázott tanulók oktatása nagyobbrészt az iskola tanmű
helyeiben, kisebb részben az üzemekben folyt. 1970-ben már 8 üzemi tanműhely 
szolgált az oktatás céljaira.104 Az üzemi képzésű tanulók vagy csoportos, vagy — 
egyéni munkahelyen, szakmunkások mellé beosztva — szórvány képzésben részesül
tek. Az előbbiek helyzete, oktatási feltételei lényegesen jobbak voltak, de az iskola — 
úgynevezett szórvány szakoktatók útján — rendszeresen ellenőrizte az egyéni munka
helyeken foglalkoztatott tanulók oktatását. Ez eredményezte, hogy a szórvány kép
zésben részesülő tanulók semmilyen tekintetben sem maradtak el a csoportos, üzemi 
tanműhelyi oktatásban részesülő' tanulók mögött.105 

A mezőgazdasági gépszerelők képzése 1969 után is az intézet fő oktatási profilját 
jelentette. Az e szakmát tanulók átlagosan az iskolai létszám 30%-át tették ki. Az 
iskola profilszakmája azért volt jelentős, mert a megyében csak ez az iskola képzett 
gépszerelőket (mind Szegeden, mind — az iskola fölszámolásával — Mezőhegyesen 
megszüntették a képzést), így Csongrád megye mezőgazdasági üzemeinek gépszerelő 
szakmunkás-igényeit a makói intézet fedezte. 

A gépszerelő tanulók elméleti oktatása az iskolában, gyakorlati oktatása az I. 
és II. évben a külső telep szakosított műhelyeiben, III. évben pedig egy részének to
vábbra is az intézet tanműhelyeiben, a többiek részben a Hódmezővásárhelyi Tan
gazdaság központi gépműhelyében kialakított tanműhelyekben (kb. 65 fő), részben 
a Gorzsai Állami Gazdaság központi gépműhelyében (kb. 80 fő — itt üzemi csopor
tos képzés formájában), részben pedig a makói Úttörő Mgtsz-hez kihelyezett tanmű
helyben folyt.106 

103 601. irattár. Oktatási feltételek с összeállítás=Igazgat ói iratok 1975. szám nélkül. 
104 601. irattár. 452—1/1970., 452/1970. 
105 601. irattár. 54—2/1974. 
106 601. irattár. 554/1969., 452—1/1970., 58/1973., 58/1975. 
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Az elsőéves tanulók az alapképzést a lakatosműhelyben kapták, emellett kiegé
szítő oktatásra: mérési, valamint kovácsolási gyakorlatra jártak. A II. éves tanulók 
oktatását két erő- és két munkagép kabinetben végezték. Minden kabinetben rendel
kezésre álltak a témaköröknek megfelelő gyakorló egységek, fődarabok. Az intézetben 
maradó tanulóknak külön tanműhelyben biztosították a szakmaelsajátítás kedvező 
feltételeit. Itt zömmel főjavítási munkákat végeztek, valamint mezőgazdasági gépek 
(hagymaművelő gépsor, az ún. „hagymamindenes"), illetve gépszerkezeti egységek 
(pl. borsófejtő gép részeinek) gyártása folyt, évi 1,5—2,5 millió forint értékben.107 

A kihelyezett tanulókat mindkét állami gazdaságban és az Úttörő Mgtsz-ben is 
forgószínpadszerűen oktatták: egyszer a tanműhelyben voltak, máskor szakmun
kások mellé beosztva dolgoztak, intézeti szakoktatók irányításával.108 

Az eddigiek összegezéseként az intézet tanulóinak a beiskolázó intézmény jellege 
és a gyakorlati oktatás típusa szerinti megoszlását — az 1970—71. és az 1974—75. 
tanév adatait figyelembe véve — a 14. táblázat mutatja.109 

Az iskola tárgyi föltételei a megye többi szakmunkásképző iskolájával össze
vetve optimálisnak mondhatók ezekben az években. Ezt az MSZMP Csongrád 
megyei Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának 1971. május 6-i állásfogla
lása (A szakmunkásképzés Csongrád megyei helyzetéről és feladatairól) is megálla
pította.110 A hatvanas évek végére teljesen kiépült a szaktantermi rendszer. Vala
mennyi terem korszerű oktatástechnikai eszközzel (diavetítővel, írásvetítővel, mag
netofonnal, több terem lemezjátszóval, hurokfilmvetítővel, televízióval) rendelkezett. 
„Az iskola AV-eszközökkel optimálisan el van látva mind az elméleti, mind a gya
korlati oktatás vonatkozásában. Ezeknek az eszközöknek a használata az elméleti 
órákon és a gyakorlati foglalkozásokon általános. Ezeknek az eszközöknek a hasz
nálata az intézet pedagógusainál teljesen természetes. 

Az AV-eszközökhöz igen sok projektor-ábrát és diafilmet készítettek és készíte
nek is a pedagógusok. A központi sokszorosítású eszközök közül is igen sok itt az 
intézetben készült," — állapította meg Kanka Andor szakfelügyelő.111 Egy másik 
jelentés így fogalmazott: ,,A tanárok több irányú kísérletet végeznek. Különösen 
intenzíven foglalkoznak a tanulói aktivitás, a tanulói csoportos munka és az egyéni 
munka helyes alkalmazásainak kikísérletezésével elméletben és gyakorlatban. Ko
moly kísérletek folynak a tanulói tudásszint felmérésének különböző formáira a 
feladatlapok, tesztlapok, témazáró feladatlapok, programok alkalmazása révén. 
Ezenkívül foglalkoznak tanulói eszközök és tanári eszközök fejlesztésével és alkal
mazásuk kipróbálásával. Több kísérlet folyik a dia- és magnó együttes alkalmazására 
és ennek különféle területen való bevezetésére, új anyag feldolgozás, begyakorlás, 
ellenőrzés, egyéni tanulás terén."112 A szemléltető eszközök készítésében különösen 
Rója István (szakrajz írásvetítő anyagok és feladatlapok), Bogdán Károly (szerkezet
tanhoz kapcsolódó projektorábrák és hurokfilmek, pl. kombájn vágószerkezet, IHC 
eke munkája), Szentpéteri János (szerkezettani feladatlapok), valamint Maginyecz 
Mihály és Szakács Imre (elektrotechnikai hurokfilmek, pl. változó áram vonal dia
grammja, savas akkumulátor működési elve), továbbá a magyar—történelem mun
kaközösség (történelmi projektorábra-sorozatok, hangosított diafilmek több házi 

107 601. irattár. 27—5/1977., CSMH. 1970. júl. 9. 5. 
108 601. irattár. 58/1973. 
109 601. irattár. Oktatási feltételek с összeállítás. = Igazgatói iratok 1975. szám nélkül. 
110 601. irattár. 243/1971. 
111 601. irattár. 58/1975. 
112 601. irattár. 54—5/1971. 
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14. táblázat 
A tanulók megoszlása a beiskolázás jellege és a gyakorlati oktatás helye szerint 

az 1970—71. és az 1974—75. tanévben 

\ 
\ 

A beiskolázó 
intézmény 
jellege 

A gyakorlati 
oktatás helye Intézeti tanműhely 

II. III. 

Vállalati tanműhely 

II. III. 

Üzemi csoportos 

II. III. 

Nem csoportos 
(szórvány) 

II. III. 

> Minisztériumi Vállalat 244 199 67 10 10 _ 95 11 43 91 770 
rt Tanácsi Vállalat — — — 16 — — — 1 — 6 27 16 66 

Ip. fogy. és ért. Szövetk. 10 2 — 34 31 30 107 
r- Mezőgazdasági szövetk. — — — — — • 29 — — — 3 4 2 38 

i Magánkisipar 30 53 38 121 
ON Összesen 244 199 67 16 10 39 10 3 95 84 158 177 1102 

> Minisztériumi Vállalat 180 155 65 . _ 13 35 26 75 549 
с Tanácsi Vállalat — — — 13 6 — — — — 17 12 26 74 

Ip. fogy. és ért. Szövetk. — — — • 1 7 7 — — — 20 14 11 60 
«-> Mezőgazdasági szövetk. 
! Magánkisipar 17 15 14 46 

Összesen 180 155 65 14 13 7 — 13 35 54 67 126 729 



olvasmány földolgozásához) járt élen.113 Mindezek jól szolgálták az oktatás célki
tűzéseit, amint azt a makói iskolában 1971. június 28. és július 3. között tartott mező
gazdasági gépszerelő nyári tanfolyam, vagy a KISZ KB. és a MŰM Módszertani 
Intézete szervezésében 1973. május 8—9-én megrendezett országos módszertani bemu
tató sikere is bizonyította.114 

Az intézetben folyó oktató-nevelő munka eredményessé tételében döntő szerepük 
volt a szakmai munkaközösségeknek, amelyeknek legfontosabb feladata az azonos 
tárgyat tanító tanárok szakmai és módszertani tevékenységének összehangolása, 
valamint a szaktanárok és szakoktatók munkájának koordinálása volt. A munka
közösségek az intézet vezetése által meghatározott irányszempontok alapján készí
tett munkatervek alapján funkcionáltak. 1975-ben az intézetben 9 munkaközösség 
működött: 4 közismereti (matematika, magyar—történelem, fizika—kémia — anyag
ismeret, osztályfőnöki) és 5 szakmai (mezőgazdasági gépszerelő és autószerelő, alap 
fém, gépi forgácsoló, villamosipari, szakrajz.)115 

Az iskola kiváló fölszereltsége, oktatástechnikai eszközökkel való optimális ellá
tottsága, valamint a tantestület pozitív hozzáállása nem volt, nem lehetett biztosíték 
arra, hogy a tanulók valóban elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyeket a nép
gazdasági igények a végzett szakmunkásokkal szemben támasztottak. Ennek oka 
kisebb részben az volt, hogy sok olyan berendezés, műszer nem állt az intézet tanárai
nak, oktatóinak rendelkezésére, amelyek a korszerű technika megismertetéséhez 
elengedhetetlenül szükségesek lettek volna. Különösen az intézet erő- és munkagép
parkja volt korszerűtlen, a gépek zöme 10—15 évesnél régebbi volt. Hasonló gon
dokkal bajlódtak az autószerelő, de más szakmák oktatói is.116 A gépbeszerzésre ka
pott összeg ugyanis nem tette lehetővé nagyobb gép, berendezés vásárlását, a felújítási 
keret pedig alig biztosította a meglévő gépállomány szinten tartását.117 (15. táblázat) 
Ezeket a hiányosságokat némileg enyhítette, hogy a tanulók nagyobb része harmad
éves korában az üzemekben vagy állami gazdaságokban többnyire találkozhatott az 
iskolából hiányzó gépekkel, berendezésekkel. Különösen a Hódmezővásárhelyi 
Állami Gazdaságba kihelyezett tanulók voltak kedvező helyzetben, mivel rendszeresen 
ez a gazdaság próbálta ki az országba újonnan bekerülő mezőgazdasági gépeket.118 

15. táblázat 
Az intézet gépbeszerzési és felújítási keretének alakulása 1973 és 1976 között 

Megnevezés 1973 1974 1975 1976 

Gépbeszerzés 131 000 393 929 67 308 317 400 

Gépfelújítás 291 357 290 884 335 679 296 785 

Tanműhelyfelújítás (villamoshálózat 
felújítása) 295 332 807 101 254 252 39 056 

Beruházás — — — — 

113 601. irattár. 36—54/1975. 
114 601. irattár. 6—34/1971., CSMH. 1973. máj. 10. 5. 
115 601. irattár. Munkaközösségek értékelése. = Igazgatói iratok 1975. szám nélkül. 
116 601. irattár. 58/1975., 55—8/1975. 
117 601. irattár. Tájékoztató a mezőgazdasági gépszerelő-képzésről.=Igazgatói iratok 1977. 

szám nélkül. 
118 Bogdán Károly közlése. 
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Sokkal nagyobb gondot okozott az iskolának — erre már utaltunk korábban — 
a beiskolázott tanulók többségének rendkívül gyönge előképzettsége. Az intézet és 
egyáltalán a szakmunkásképzés presztízséből persze ekkor már szükségszerűen kö
vetkezett, hogy az általános iskolát végzett gyerekek közül szinte kizárólag a leggyön-
gébbek jelentkeztek szakmunkástanulónak. Ám az elvárások egyáltalán nem ilyen 
előképzettségre alapozódtak. Az 1969-es szakmunkástörvény általános indoklásá
ban ez olvasható: „A szakmunkásképzés nemcsak gazdasági szükségesség, hanem 
fontos kulturális feladat és egyszersmind fontos politikai követelmény is. Szerepe az, 
hogy olyan fiatal szocialista szakmunkásréteg nevelését biztosítsa, amely a technika 
fejlődésével lépést tartva egyre magasabb színvonalon és mind kulturáltabban látja 
el a gazdaságunk számára alapvető fontosságú szakmunkákat."119 

Ez a követelményszint olyan magas elvárásokat támasztott a szakmunkáskép
zéssel szemben, amelyeket még a legkedvezőbb körülmények között sem lehetett ki
elégíteni. A képzés differenciálására irányuló elképzelések (emelt szintű oktatás) 
egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ennek döntő oka nem 
elsődlegesen a szakképzés struktúrájában (bár bizonyos vonatkozásokban abban is), 
hanem az azt megelőző általános iskolai alapképzésben keresendő. A tanulók túl
nyomó többsége az általános iskolából kikerülve nem rendelkezett azokkal az isme
retekkel, készségekkel és képességekkel, amelyek bármilyen szintű középfokú intéz
ménybe (beleértve most már ebbe a szakmunkásképző iskolákat is) való továbbta
nuláshoz elengedhetetlenül szükségesek lettek volna. A középfokú oktatás funkció
jából következett, hogy az általános iskolai ismereteket meglévő alapnak tekintették. 
Ennek az alapnak a hiánya — márpedig többnyire hiányzott — az egész fönálló köz
oktatási rendszer, de ezen belül is leginkább a szakmunkásképzés deformálódásához 
vezetett. Ebben döntően közrejátszott, hogy a hetvenes évek elejétől érzékelhető de
mográfiai problémák miatt megszűnt a szelektálás lehetősége (aki jelentkezett közép
fokú intézménybe, azt többnyire föl is vették), továbbá az is, hogy az általános isko
lai tanulmányi eredmények túlnyomó többségénél nem mutatkoztak meg az onnan ki
került tanulók alapvető hiányosságai, s így ezekre a hiányokra csak a középfokú 
iskola első osztályában derült fény. Mindezek következménye részben a lemorzsoló
dások nagy száma, részben pedig — sok helyütt — a középfokú iskolai oktatás szín
vonalcsökkenése lett. 

A föntiek ismeretében érthetővé válik, miért nyilatkozta dr. Kocsis Ferenc 
igazgató a megyei napilapnak azt, hogy az emelt szintű oktatás a legnagyobb gond 
az iskolában.120 Nem véletlenül fogalmazta meg ezt; az emelt szintű képzési forma 
makói bevezetése óta nem változtak meg az akkori kedvezőtlen tapasztalatai. 1972 
márciusában így írt: „Tekintettel arra, hogy a ,,B" tagozatos képzésben a középis
kola első két osztályát is végzik a gyerekek, nagyon gyenge előmenetelt produkálnak. 
Sok a bukott tanuló, nincsenek meg azok az alapok, amelyekre a reformtervet, az 
abban előírtakat maradéktalanul meg tudnánk valósítani. Ennek bizonyításául a tu
dásszint néhány jellemzőjét mutatom be. Tapasztalataink szerint a tanulók többsége, 
kb. 62%-a, bár törekszik az értelmi felismerésre, csak egyirányú koncentrálásra képes, 
de szüntelenül olvasnak, az értelmi, hangulati telítődést hangsúllyal megformálni 
nem tudják. 
— A felmért irodalmi ismeretekkel nem volt tisztában 65%. 
— Történelmi tudásuk hézagos és mozaik jellegű. 

119 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1969. 49. 
120 CSMH. 1972. febr. 20. 5. 
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— Az egész és tizedes számok körében végzendő 4 alapműveletben a tanulók nagy
része a készség fokáig nem jutott el. 

— Geometriai ismereteik területén az alapfogalmakkal rendelkeznek a tanulók, de 
tudásuk nem elég szilárd. A mértékegységeket bizonytalanul ismerik. 

— Fizikából a tanulók átlagosan a feladatoknak csak negyedrészét tudják megoldani. 
— Kémiából egy feladatot sem oldottak meg. 
Az elmondottak, úgy érezzük, kielégítően bizonyítják a szakmunkásképző intézetek 
nehéz helyzetét és azt a tényt, hogy ez esetben szinte lehetetlen feladatokat kell meg
oldani."121 Az elméleti oktatás általános eredménye az 1973—74-es tanévtől megin
duló, s a tanulók túlterheltségének enyhítését célzó tananyagcsökkentési intézkedé
sek122 következtében sem javult számottevő mértékben.123 

Mindez még kiegészült a gyakorlati képzés hiányosságaival, amelyekről az emelt 
szint bevezetésekor már esett szó. A helyzetet csak rontotta, hogy a szakmáknál vagy 
csak emelt szintű, vagy csak hagyományos képzés folyhatott, így arra nem volt 
lehetőség, hogy a gyengébb tanulók alapszintű, a jobbak pedig emelt szintű oktatás
ban részesüljenek. Pedig ez az igény több irányból is megfogalmazódott. ,,Az emelt 
szint miatt — mert keveset vannak a tanulók a munkahelyen — a szövetkezetek és 
kisiparosok közül a vidéken munkát vállalók képtelenek megtanítani a szakmára a 
gyerekeket — nyilatkozta dr. Kocsis Ferenc —. Kérésük, hogy csoportosítsuk át, s a 
tanulóik kerüljenek alapszintre. Sajnos, erre jelenleg nincs lehetőségünk."124 

Az emelt szintű képzési forma strukturális és beiskolázási problémáiból követ
kezett, hogy az itt tanulók tanulmányi átlaga még az 1974—75-ös tanévben is alig 
haladta meg a hagyományos képzésben részesülő tanulók átlagát.125 (16. táblázat) 

16. táblázat 
Hagyományos és emelt szintű képzésben részesülő tanulók tanulmányi átlaga 

az 1974/75-ös tanévben 

Elmélet Gyakorlat Tanulmányi átlag 

„A" tagozat 2,62 3,5 3,06 

„B" tagozat 2,97 3,58 3,27 

Ennek komoly szerepe volt a nagymértékű lemorzsolódásban, amely főként az első 
éves tanulóknál volt jelentős, 10—12%-os.126 A lemorzsolódás okait a szakmunkás
képzés helyzetéről adott jelentésében így összegezte az igazgató: „Intézetünkben a 
lemorzsolódásnak sajnos több oka van. A tanulók VIII. ált. iskolai eredménye elég 
gyenge127 (17. táblázat), és több részük falvakból, messze (eléggé elmaradott) községek
ből kerül intézetünkbe. Amikor felvételt nyer, nem is ismeri megfelelően a szakmát. 
Sokan nem voltak még távol a szülői háztól, s a szeptember az a hónap, amikor sokan 
visszamennek, nem tudják megszokni a kollégiumi életet. 

121 601. irattár. 104/1972. 
122 601. irattár. 34—38/1972., Vendégh Sándor 1973. 7—9., Vendégh Sándor 1974. 18—22. 
123 601. irattár. 104/1974., 55—1/1975. 
124 CSMH. 1972. febr. 20. 5. 
125 601. irattár. Jelentés a 601. sz. „József Attila" Ipari Szakmunkásképző Intézet szakmai ok

tató tevékenységéről és politikai-világnézeti nevelőmunkájáról. =Iagzgatói iratok 1975. szám nélkül. 
126 CSMH. 1972. febr. 20. 5. 
127 601. irattár. 8—21/1970. 
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17. táblázat 

Az 1970—71. tanévre fölvett tanulók általános iskolai tanulmányi eredménye 

Tagozat 0—2,5 2,6—3 3,1—3,5 3,6—4 4,1—4,5 4,6—5 Összesen 

A 
В 
С 

— 
— 18 

50 
41% 
15,1% 

10 
200 

22,7% 
60,4% 

12 
71 

27,2% 
21,4% 

4 9,1% 
10 3,1% 

44 
331 

100% 
100% 

Összesen — — 68 28,1% 210 41,5% 83 24,3% 4 4,6% 10 1,5% 375* 100% 

* Ebből már csak 354 tanuló került beiskolázásra 



18. táblázat 
A lemorzsolódott tanulók számának alakulása 1971 és 1977 között 

Tanév I. évre 
beiratkozott 

Szakmunkás
vizsgát tett Lemorzsolódott Lemorzsolódás 

%-a 

1971—74 
1972—75 
1973—76 
1974—77 

325 
307 
272 
248 

270 
265 
234 
213 

55 
42 
38 
35 

16,9 
13,6 
13,9 
14,1 

Összesen : 1152 982 170 14,7 

Egyre inkább nő azoknak a szakmáknak a száma, melyek ,,B" tagozatúak, s az 
előbb említett okok miatt a kívánt szintet nem tudják tartani, megbuknak, s évismét
lés nélkül önkényesen távoznak."128 (18. táblázat) 

A lemorzsolódás mértéke (noha alatta maradt a 20,3 %-os országos átlagnak129) 
azért volt aggasztó, mert a hetvenes évek elejétől a szakmunkásképző intézmények 
(is) egyre inkább beiskolázási gondokkal küszködtek. ,,A szakmunkásképzés egyik 
legnagyobb gondja a beiskolázás — állapította meg az MSZMP Csongrád Megyei 
Bizottság Agitációs és Propaganda Bizottsága A szakmunkásképzés Csongrád megyei 
helyzetéről és feladatairól szóló 1971. május 6-i állásfoglalásában —. Az 1971/72. 
tanévre az egyes szektorok összesen 5800 elsőéves tanuló igényével szemben 3500-at 
tudunk csak megyénkből beiskolázni. A hiány 2300 fő, 40 százalék. Ez a helyzet ve
szélyezteti a népgazdasági tervek teljesítését..."130 

A helyzet a makói iskolában sem volt kedvezőbb, a hetvenes évek elejétől roha
mosan csökkent az iskola létszáma.131 (19. táblázat) Ez részben a demográfiai viszo
nyok kedvezőtlen alakulásával,132 részben pedig a szakmunkás-hivatás presztízsének 

19. táblázat 
Az iskola létszámának alakulása 1967 és 1977 között 

1967—68 998 
1968—69 1063 
1969—70 1247 
1970—71 1101 
1971—72 1002 
1972—73 901 
1973—74 798 
1974—75 729 
1975—76 704 
1976—77 674 

128 601. irattár. 452—1/1970., 58/1978. 
129 601. irattár. 58/1978. 
130 601. irattár. 243/1971. 
131 601. irattár. 136—10/1968., 55—1/1975. Jelentés a 601. sz. „József Attila" ipari Szakmun

kásképző Intézet szakmai oktató tevékenységéről... = Igazgatói iratok 1975. szám nélkül., Tájékoz
tató a városi szakmunkásképzés helyzetéről és a további feladatokról. = Igazgatói iratok 1977. szám 
nélkül., 54—33/1977., 58/1979., CSMH. 1972. szept. 5. 5. 

132 Erről — Csongrád megye vonatkozásában — lásd részletesen: Kováts Zoltán 1984. 27—41. 
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20. táblázat 
A vállalati igény és a beiskolázás alakulása szakmánként 1974 és 1977 között 

1974—75 1975—76 1976—77 
Szakma beiskolá beiskolá beiskolá

igény zás igény zás igény zás 

Hegesztő 51 8 15 10 37 6 
Autószerelő 34 16 25 14 25 16 
Víz-gázvezetés és készülékszerelő 30 9 25 12 20 10 
Esztergályos 45 18 36 12 35 16 
Épületgépszerelő 8 — 15 — 35 — 
Marós 34 — 12 — — — 
Géplakatos 62 24 36 19 60 23 
Gépszerelő 90 73 30 75 90 36 
Karosszérialakatos 6 — — — — 5 
Karbantartó lakatos — — 12 — 12 — 
Szerkezeti lakatos —. — 12 — 41 — 
Szerszámkészítő 21 — — — 14 — 
Villanyszerelő 10 9 12 11 18 11 
Elektronikai műszerész 14 8 12 15 — 12 
Gépjármű-villamossági műszerész 10 15 12 12 12 13 
Mechanikai műszerész — — — — 30 27 
Bútorasztalos 16 13 25 16 19 8 
Épületasztalos — — 5 — — — 
Takács 12 — 12 6 12 2 
Cipész 12 — 10 — — — 
Cipőfelsőrész-készítő 6 10 10 7 12 12 
Szíjgyártó — 1 12 — 5 — 
Női szabó 5 4 5 7 5 18 
Fényező-mázoló 9 — 10 7 8 1 
Ács-állványozó 9 4 10 3 — 4 
Kőműves 20 13 25 15 27 8 
Szobafestő-mázoló 11 8 10 11 20 11 

Összesen : 515 233 
45,2% 

388 252 
64,9% 

537 239 
44,5% 

erőteljes romlásával függött össze. A vállalati igényeket emiatt a legtöbb szakmában 
nem sikerült kielégíteni.133 (20. táblázat) 

A tanulólétszám csökkenése miatt mind az iskolai, mind a vállalati tanműhelyek 
egy része kihasználatlan maradt. Míg 1973 szeptemberében az iskolai tanműhelyek 
leterhelése 95, a vállalatiaké 82%-os volt, addig 1975. szeptemberére az előbbié 80, 
az utóbbié pedig 79%-ra csökkent.134 

A vállalatok szakmunkásigényeiket felnőttoktatással igyekeztek biztosítani. 
Az iskolában régi hagyományai voltak ennek a képzési formának. Már a hatvanas 
évek elejétől — a Magyar Honvédelmi Sportszövetség (MHS) kezdeményezésére — 
rendszeresen szerveztek traktoros,135 valamint — elsősorban a BMG makói gyára 
kérésére — szakmunkásvizsgára előkészítő tanfolyamokat. 1968-ban az Egészség
ügyi Berendezések Gyára (EÜBER) bútorasztalos igényeinek fedezésére külön felnőtt 

133 NEB vizsgálati jkv.=Igazgatói iratok 1976. szám nélkül. 
134 601. irattár. 55—8/1975., vö.: 104/1972. 
135 CSMH. 1960. febr. 6. 5., 601. irattár. 1186/1963. 
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21. táblázat 
1973 és 1977 között kiképzett felnőtt szakmunkások száma 

A vállalat A szakma 
megnevezése 

Tanév 
megnevezése 

A szakma 
megnevezése 1973—74 1974—75 1975—76 1976—77 1977—78 

FÉG géplakatos 
esztergályos 23 32 

14 26 
22 

HÓDGÉP géplakatos 10 

ELKISZ elektromos 
műszerész 10 

Gyár- és Gépszerelő 
Váll. 

hegesztő 
Víz-, gázvezeték- és 
készülékszerelő 

33 

2 

DÉGÁZ Víz-, gázvezeték
es készülékszerelő 7 

Cipőkészítő Ipari 
Szövetkezet 

cipőfelsőrész
készítő 14 

Bőripari 
Szövetkezet szíjgyártó 15 

Béke Vegyesipari 
Szöv. női szabó 11 

összesen : 23 33 41 74 46 

szakmunkásképző tanfolyamot indítottak.136 1970 és 1973 között nem volt igény 
ilyen tanfolyamokra, de 1973 után — az egyre nagyobb munkaerőhiány miatt — ismét 
megindult a felnőtt szakmunkásképzés.137 (21. táblázat) 

Az 1974—75-ös tanév elején az emelt szintű („B" tagozatos) szakmunkásképzés 
folytatásaként kétéves esti szakközépiskola indult az iskolában.138 A heti háromszor 
5—5 órás oktatásra az első évben 60 jelentkezőt vettek föl. A beiratkozott 18—27 
év közötti fiatalok 80%-a gépszerelőként és géplakatosként, kisebb része esztergályos
ként végzett az iskolában. A szakközépiskolai oktatás keretében csak közismereti 
órákon vettek részt (hiszen már szakképesítést korábban szereztek), az I. osztályban 
gazdasági földrajzot, elektrotechnikát, magyart, történelmet és matematikát, a II. 
osztályban magyart, történelmet, matematikát és üzemgazdaságtant tanultak.139 

A felnőttképzés egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mendei 
Árpád tagozatvezető az 1976—77-es tanévről szóló jelentésében így írt: „A beiratko
zottak egy része nem veszi komolyan a tanulást. Nem veszik tudomásul a megnöveke
dett követelményeket és azt, hogy a munka mellett nehezebb tanulni. Sok tanulónál 
hiányzik, vagy gyenge az alap (matematika, helyesírás). Oka: szakmunkásképzős 
korukban még nem gondoltak arra, hogy később továbbtanulnak. A tantervi köve-

136 601. irattár. 13—7/1963., 81/1964., 20/1965., 50—5/1965., 100—8/1968., 136—10/1968. 
137 601. irattár. 32—45/1974. Tájékoztató a városi szakmunkásképzés helyzetéről... = Igazgatói 

iratok 1977. szám nélkül. 
138 601. irattár. 344/1974. 
139 CSMH. 1974. okt. 31. 5., Hercegi Károly 1973. 5—6., 601. irattár. 72—2/1978, 
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telmények alkalmazkodnak az ide járók lehetőségeihez, sőt én néhol alacsonynak is 
tartom. A vizsgákon kiderült, hogy szóban és írásban is elég nehezen és pontatlanul 
fejezik ki magukat. Nem olvasnak — nemhogy eleget, jóformán semmit. Sajnos, 
éppen az iskola időigényességére hivatkozva nem olvasnak újságot, televízióban, 
moziban csak a „könnyű műfajt" nézik. Általános tájékozottságuk a „világ dolgairól" 
a többségénél igen alacsony — még a műszaki jellegű kérdésekben is."140 A fentiek 
miatt érthető, miért volt olyan magas a lemorzsolódottak (1976—77-ben a beiratko
zott 94 tanulóból 32, 1977—78-ban 19 hagyta abba idő előtt a tanulást) és a bukottak 
(1976—77-ben 20, 1977—78-ban 11) száma ezen a tagozaton.141 

Az iskola az utolsó felnőtt szakközépiskolai osztályt az 1977—78-as tanévben 
indította, a végzettek a következő évben érettségizhettek. A továbbtanulni akaró 
szakmunkások ettől kezdve a dolgozók gimnáziumába, a dolgozók 4 éves szakkö
zépiskolájába, vagy a szakmunkások (3 évesj szakközépiskolájába jelentkezhettek. 
Ezek közül Makón csak a szakmunkások szakközépiskolája indult, a Juhász Gyula 
Szakközépiskola szervezésében.142 

A felnőttképzés — láttuk — nem oldotta meg az iskola és a vállalatok beiskolá
zási problémáit, s nem befolyásolta az ott folyó munka minőségét sem. 

1973. november 11-én A szakmunkásképzés korszerűsítése címmel cikk jelent 
meg a Csongrád Megyei Hírlapban. Ebben — többek között — az alábbiak olvas
hatók: ,,A makói ipari szakmunkásképző iskola a város — és vonzáskörzete — leg
nagyobb létszámú oktatási intézménye. Az utóbbi időben mindinkább a közérdeklő
dés homlokterébe került az ott folyó oktató és nevelő munka. A város iparának jelen
legi helyzete, még inkább a holnapja sürgetően megköveteli, hogy a képzés igazod
jon a reális — üzemi — igényekhez, hogy az intézmény és az üzemek kapcsolata 
valóban a képzés korszerűsítését eredményezze."143 A cikkben lényegesen többről 
van szó, mint pusztán a makói iskola gondjairól. A probléma, amely itt is fölvetődött, 
az egész szakoktatási struktúra újragondolását igényelte. A változtatás átfogó prog
ramja az MSZMP 1972. június 15-i határozatában fogalmazódott meg. 

III. A továbblépés feltételeinek megteremtése 1972 után: 
az egységes szakmunkásképzés koncepciója 

Az oktatási rendszer reformjának előmunkálatai már 1971-től megkezdődtek. 
A vizsgálatok célja nem az 196l-es oktatási törvény felülvizsgálata volt, hanem annak 
tisztázása, hogy az akkor kiépített intézményrendszer mennyiben képes a megválto
zott követelményeknek (az új gazdasági mechanizmus igényeinek) eleget tenni. 
Az elemzésekben kiemelt helyet foglalt el a szakképzés, mivel már a korábbi tapasz 
tálatok is bizonyították: az oktatási rendszer legvitatottabb területe éppen ez volt. 
(Ennek néhány összefüggésére e dolgozat előző fejezetében már történt utalás.) 

197l-re nyilvánvalóvá vált, hogy az 1969-es szakmunkástörvény után életbe 
léptetett tantárgyi reform önmagában nem oldja meg a szakmunkásképzés strukturá
lis problémáit, s az is bebizonyosodott, hogy még a gondok átmeneti enyhítésére sem 
alkalmas. Ez elsősorban a szakképzés szinte áttekinthetetlen differenciáltságának kö
vetkezménye volt, s annak, hogy nem volt pontosan meghatározva az egyes intéz
ménytípusokkal szembeni elvárások rendszere. A vizsgálatok arra kerestek választ, 

140 601. irattár. 72—17/1977., vö.: 54/1977. 
141 Ugyanott, lásd még: 72—2/1978. 
142 601. irattár. 72—27/1977., 72—36/1977. 
*43 CSMH. 1973. nov. 11. 5. 
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22. táblázat 
A középfokú oktatás struktúrája az első évre beiskolázott tanulók száma alapján (kerekítve) 

Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakmunkásképző Összesen 

1950—51 17 100 
% 

25,9 18 800 
% 

28,4 30 200 
% 

45,7 66 100 
1956—57 27 400 38,3 12 300 17,2 31 800 44,5 71 500 
1961—62 38 400 35,9 16 800 15,7 51 600 48,4 106 700 
1965—66 39 700 30,3 26 800 20,5 64 500 49,2 131 000 
1970—71 31 200 22,5 30 300 21,8 77 200 55,4 138 700 
1975—76 25 400 21,9 30 300 26,1 60 300 52,0 116 000 

hogyan illeszkedhet be az oktatási struktúra egészében a szakoktatás úgy, hogy spe
cifikumai megőrzésével mind visszafelé (általános iskola), mind pedig előre tekintve 
( felsőoktatás) intenzív kapcsolata alakuljon ki a rendszer egyéb területeivel. 

Különösen lényeges volt a szakmunkásképzés helyzetének megnyugtató rende
zése azért is, mert az általános iskola elvégzése után továbbtanulók zöme — 50— 
55%-a — ebbe az intézménytípusba került.144 (22. táblázat) Ezért is foglalkozott 
vele kiemelt helyen az MSZMP KB. 1972. június 14—15-i ülésén, ahol Az állami okta
tás helyzete és feladatai című előterjesztést — az oktatási reform programját — vitat
ták meg.145 A határozat megerősítette, hogy a szakoktatás reformja elkerülhetetlen, 
s ennek első lépéseként kiállt az egységes, tagozat nélküli szakmunkásképzés mellett.146 

Ez gyakorlatilag biztosította — mint Vendégh Sándor kiemelte — „az egyes szak
mák igényeihez jobban igazodó, korszerűbb, szélesebb alapú, egységesebb általános 
képzést és az integráltabb szakmai képzést. [A párthatározat után] a szakmunkáskép
zésben megkezdődtek a szélesebb szakmai alapozást és konvertálhatóbb szakképzést 
nyújtó szakmai tantervi reform munkálatai."147 Ennek részeként jelentősen csökken
tették az oktatott szakmák számát, több szakmát összevontak és bővítették a szakma
csoportos (integrált) alapszakmai képzést. Az 1977-ben kiadott, 1980-ban életbelépő 
új OSZJ a korábbi 189 helyett már csak 128 szakmát tartalmazott. 

1973. január 26-án a Minisztertanács határozatot hozott a szakközépiskolák, a 
szakmunkásképző iskolák és a kollégiumok tanácsi hatáskörbe való utalásáról. Az 
érintett tárcák egyeztetésének eredményeként ezek az intézmények 1973. szeptember 
1-i, illetve 1974. január 1-i hatállyal a megyei (fővárosi) tanácsok irányítása és felügye
lete alá kerültek.148 Ez lehetővé tette, hogy a szakképzési intézmények ténylegesen 
beleilleszkedjenek az oktatási rendszerbe, hiszen a szakképzésen kívüli oktató-nevelő 
intézmények már régtől a helyi (városi, megyei) tanácsok művelődési osztályai alá 
tartoztak. Az intézkedés nemcsak azt biztosította, hogy az alsó- és középfokú okta
tási intézmények munkája összehangoltabbá vált, hanem azt is, hogy — optimális eset
ben — a meglévő anyagi keretek fölhasználásával az egész oktatási struktúra mű
ködése racionálisabb lett. 

Kedvező összhatásuk mellett azonban ezek az intézkedések a szakoktatási in
tézmények többségét — főként anyagi vonatkozásban — kedvezőtlenül érintették. 
A megyei költségvetésből ugyanis sok helyütt lényegesen kisebb összeggel részesül-

144 Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. 1973. 137., Dr. Dobos Irma 1985. 12. 
148 Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. 23. 
146 Ugyanott, 67. 
147 Vendégh Sándor 1984. 206. 
148 Munkaügyi Közlöny, 1973. máj. 19. 102—110., 1973. jún. 15. 117—119. 
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tek ezek az iskolák, mint korábban, a szaktárcák felügyelete alatt : a pénzügyi racio
nalizálás többnyire a szakképző iskolák addigi költségvetését csorbította.149 

Az oktatáspolitikai párthatározat nyomán végrehajtott másik lényeges változást, 
az egységes szakmunkásképzési rendszer bevezetését a Minisztertanács 2038/1973. 
(XI. 13.) sz. határozata rendelte el. A jogszabály értelmében az új forma szerint elő
ször az 1975—76-os tanévben iskoláztak be első osztályos tanulókat. A végrehajtás 
két ütemben történt. Az első fázisban, az 1975—76-os tanévtől még a korábban ér
vényben lévő tankönyvekből, de már az új tantervek és óratervek alapján tanítottak. 
Az első két év tapasztalatainak fölhasználásával átdolgozott új tankönyvek, segéd
anyagok, valamint — ahol szükség volt erre — a módosított tantervek és óratervek 
bevezetésére, tehát a reform kiteljesítésére az 1977—78-as tanévtől került sor.150 

Az egységes szakmunkásképzés koncepciója abból indult ki, hogy az intézetek
ből továbbra is olyan fiatal szakmunkások kerüljenek ki, amilyent az adott szakma 
igényei megkövetelnek. Ebből következett, hogy a képzésben az egységesítés elle
nére továbbra is megmaradt a differenciálás lehetősége. A szakmákon belül három 
alaptípust különítettek el, éspedig az elméletigényesebb 3 éves, a gyakorlatigénye-
sebb 3 éves, valamint a rövidebb képzési idejű 2 éves szakmákat. Az ún. elméletigé
nyesebb szakmák lényegében az 1970-től „B" tagozatra utalt szakmákkal egyeztek 
meg. A reform ennél lényeges változást nem hozott, sem az elmélet-gyakorlat ará
nyában (40:60), sem pedig a tantárgybeosztásban. Itt kivétel a kémia, melyet ettől 
kezdve az anyag- és gyártásismerettel összevont szaktárgyként tanítottak. (23. táb
lázat) Az ún. gyakorlatigényes (korábban „A" tagozatú) szakmák oktatása alap
vetően megváltozott. Az elmélet-gyakorlat aránya 31:69-ről 36:64-re módosult, 
mivel az egységesítés eredményeként a közismereti órák számát a ,,B" tagozat szint
jén határozták meg. (Meg kell azonban jegyezni, hogy az új tananyag nem egyezett 
meg az egykori ,,B" tagozat tananyagával!) Az arányváltozás azt jelentette, hogy a 
három évfolyamra vonatkozó közismereti óraszám heti 8 órával növekedett, a 
szakmai elméleti órák száma viszont heti 2, a gyakorlati oktatási idő pedig összesen 
heti 7 órával csökkent. A szakelméleti órák csökkentését a legtöbb szakmánál viszony
lag magas óraszámban tanított anyag- és gyártásismeret, valamint szakrajz órák 
számának csökkentésével, egyes szakmáknál pedig az elektrotechnikának, mint 

23. táblázat 
Elméletigényesebb, 3 éves szakmák keretóraterve 

Tantárgy csoportok I. 
33 

Heti óraszám 
II. 
33 

III. 
33 heti 

Összóraszám 
I—III. 

évi % 

Közismereti tantárgyak 

Szakmai tantárgyak 

10 
(8) 
8 

(10) 

10 
(10) 

8 
(8) 

8 
(10) 
10 

(8) 

28 

26 

924 

858 

21 

19 

Elméleti oktatás 
Gyakorlati oktatás 
Év végi gyakorlat (6,5 hét) 

18 
21 

(42) 

18 
21 

(42) 

18 
21 

54 
63 

(84) 

1782 
2075 
546 

40 

60 

Elmélet és gyakorlat összesen: 39 39 39 117 4407 100 

149 CSMH. 1980. nov. 20. 5. 
150 Kérdeznek az iskolák. Szakképzés. 1974. 5—6., Az új tantervek elé. 1975. 5. 
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24. táblázat 

Gyakorlatigényesebb, 3 éves szakmák keretóraterve 

Tantárgy csoportok I. 
33 

Heti óraszám 
II. 
33 

Ш . 
33 heti 

Osszóraszám 
I—II. 
évi % 

Közismereti tantárgyak 
Szakmai tantárgyak 

10 
8 

10 
8 

8 
4 

28 
20 

924 
660 

12 
15 

Elméleti oktatás 
Gyakorlati oktatás 
Év végi gyakorlat (6,5 hét) 

18 
21 

(42) 

18 
32 

(42) 

12 
28 

48 
70 

(84) 

1584 
2310 

546 

36 

64 

Elmélet és gyakorlat összesen: 39 39 40 118 4440 100 

25. táblázat 
Rövidebb képzési idejű (2 éves) szakmák keretóraterve 

Tantárgy csoportok 
Heti óraszám Osszóraszám 
I. II. I—II. 
33 33 heti évi % 

Közismereti tantárgyak 
Szakmai tantárgyak 

12 12 24 792 28 
6 6 12 396 14 

Elméleti oktatás 
Gyakorlati oktatás 
Év végi gyakorlat (6,5 hét) 

18 18 36 1188 42 
21 21 42 1386 

(42) (42) 273 58 

Elmélet és gyakorlat összesen : 39 39 78 2847 100 

önálló tárgynak a megszüntetésével valósították meg. A gyakorlati idő csökkenését 
az oktatásra fordítható idő jobb kihasználásával, az oktatás jobb megszervezésével 
kívánták kompenzálni.151 (24. táblázat) 

A kétéves képzésű szakmáknál (a makói iskolában oktatottak közül ilyen volt 
a hegesztő és a fényező-mázoló) az elmélet-gyakorlat aránya a korábbi 27,5:72,5 
helyett 42:58 lett. Mindkét évfolyamban 6—6 órával, heti 12 órával nőtt a közisme
reti tárgyak óraszáma, ennek megfelelően heti 7—7 órával (1—1 nappal) csökkent a 
gyakorlati oktatási idő. A tanulók mindkét évfolyamon három nap elméleti és három 
nap gyakorlati oktatáson vettek részt.152 (25. táblázat) 

Az egységes szakmunkásképzési rendszer életbe léptetésével gyakorlatilag lezá
rult az a közeikét évtizedes időszak, amelyet leginkább az „útkeresés évei" megje
löléssel illethetünk. A lényegében máig érvényben lévő új oktatási rend bevezetésével 
nagyobbrészt kiküszöbölődtek azok az ellentmondások, amelyek az emeltszinttel, 
illetve a hagyományos képzésben részesülő tanulók hátrányos megkülönböztetésével 
kapcsolatban fölmerültek.153 Helyettük azonban hamarosan újabb problémák merül
tek föl, amelyek arra utaltak, hogy az egységes szakmunkásképzés — csupán egy rész-

151 Balogh Béláné 1974. 8—11. 
162 Ugyanott, 9. Az egyes szakmák óraterveit lásd: Munkaügyi Közlöny, 1975. máj. 20. 104— 

127. 
153 Balogh Béláné 1975. 8—9. 
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területet érintő — koncepciója nem oldotta, nem oldhatta meg a képzés strukturális, 
a közoktatás egészének anomáliáiból fakadó gondjait. A szakoktatás rendszerének 
felülvizsgálata és újraszabályozása ezért a nyolcvanas évek elejétől ismét elkerülhe
tetlen feladattá vált. 
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Facharbeiterausbildung in Makó zwischen 1956—1975 
Marosvári, Attila 

Im Aufsatz werden die Geschichte der Facharbeiterschule und die Veränderungen ihrer Or
ganisation in der gegebenen Zeitspanne analysiert. Im ersten Abschnitt wird die sg. „Wirtschaftspo
litik der Korrektion" behandelt. Die Reformen der Fachausbildung im Rahmen dieser Politik hatten 
bedeutenden Einfluss auf die Organisation und Zweck der Ausbildung. Die Schule in Makó liefert 
ausgezeichnetes Beispiel zu den Bestrebungen und Massnahmen der Modernisierung der Ausbildung 
und zu den Forderungen der Schule. Folglich werden auch diejenigen Probleme hervorgehoben, die 
die Ausbildung belasteten. 

Im zweiten Abschnitt werden die Umstände und Probleme der Einführung der Ausbildung vom 
erhöhnten Niveau dargestellt. Die Form dieser Bildung hatte zum Zweck, mit der Erhöhung der 
Stundenzahl der Fächer von Allgemeinbildung die Offenheit der Ausbildung und die Möglichkeit 
zum Weiterlernen zu sichern. Die Erfahrungen aus Makó zeigen aber den Misserfolg: die Ausbildung 
vom er höhnten Niveau entsprach den Erwartungen nicht. Es ist damit zu erklären, dass die Studien
zeit der Fächer von Allgemeinbildung die Stundenzahl der praktischen Kenntnisse stark limitierte. 
Demzufolge wurden aber besondere Anomalien verursacht. Die Fachkenntnis der Facharbeiter — 
wie dies zahlreiche Angaben aus Makó eindeutig bezeugen — war lückenhaft. Diese Lage wurde 
durch die Korrektion vom Jahre 1970 nicht verändert, obwohl unter Umständen des neu eingeführten 
wirtschaftlichen Mechanismus durch die schon marktorientierten Betrieben solche Facharbeiter 
gefordert wurden, die sich durch ihre konvertabile Fachkenntnis den veränderten Verhältnissen 
hätten anpassen können. Diese dringende Anforderung hatte zum Zweck, die Fachausbildung wieder 
umfassend zu reformieren. Demzufolge wurde die einheitliche Konzeption der Facharbeiterausbild
ung neugestaltet und 1975 in die Schulen eingeführt. Im letzten Abschnitt werden die Umstände der 
Herausbildung und die wesentlichen Züge dieser Konzeption untersucht. 

383 




