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VÁMOSI TAMÁS 

A gazdasági szerkezet és szakképzési rendszer 
kapcsolata 1949 és 1956 közt 

I. Bevezetés 
Az oktatáspolitika egyik leglényegesebb pontja, hogy milyen a gazdasági rendszer-
hez fűződő viszonya. Ezt a kapcsolatrendszert rengeteg tényező alakítja, azonban ez 
soha nem volt annyira determinált, mint a szocialista berendezkedés évei alatt. A 
korábban hagyományosan centralizált oktatáspolitika a központi gazdaságfejlesztés 
egyik kulcspontjává vált, a képzettségi struktúra kialakítása elszakadt a realitástól, a 
beiskolázás iskola-család színterét felváltották az expanzív gazdaságpolitikát kiszol-
gáló és megvalósító vállalati igények. Az 1949 és 1956 közti időszak „viharosnak” 
tekinthető a magyar közoktatásban, és elsősorban a szakképzési rendszer viszonyla-
tában. A történtek nem függetleníthetők a társadalmi-gazdasági térben lejátszódó 
folyamatokról, elsősorban a pártpolitikai és ideológiai döntésektől és a gazdasági 
szerkezetváltástól. Tanulmányomban ezt az időszakot tekintem át, a fő hangsúlyt a 
szakképzési rendszerben bekövetkező változásokra és annak jellemzésére helyezve. 
A kutatást nagyban elősegítették a különböző pártdokumentumok (feljegyzések, 
jelentések, határozatok), az Országos Tervhivatal, a Munkaerő-tartalékok Hivatala 
és az ágazati minisztériumok határozatai és rendeletei, illetve vezető közgazdászok a 
korszakkal kapcsolatos szakirodalma. 

II. Gazdaságszerkezeti változások 
A kommunista vezetésű koalíció sajátos népi demokratikus rendszert deklarált, 
amely átmenetet jelentett a szovjet típusú rendszer bevezetéséhez. Ez drasztikus 
államosítással járt együtt; előbb a szénbányászat és a négy legnagyobb nehézipar 
üzem került állami kezelésbe, majd a tíz legnagyobb bank 1946 őszén, 1948 tava-
szán pedig a közép- és nagyüzemek következtek az ipari alkalmazottak 57 százalé-
kával (Berend T. I. 1999). Az államosítás csúcsát az 1948. márciusi államosítási 
törvény jelenti, amely alapján állami tulajdonba került minden legalább 100 alkal-
mazottal dolgozó iparvállalat. 1949 decemberében több iparágban létszámtól függet-
lenül minden vállalatot államosítottak. Az újjáépítés után megfogalmazódó gazda-
ságfejlesztési célok a munkaerő létszámának drasztikus növekedését határozták meg. 
Az első ötéves terv célkitűzései szerint növelni kellett a szakmunkások arányát, a 
műszaki értelmiség súlyát, folytatni kellett a felszámolandó kisipar szakmunkásai-
nak nagyiparba való „terelését”, a nők munkába állítását, a fiatalok iparba vezető 
útjának kijelölését és a munkanélküliség felszámolását. 

A munkaerő-gazdálkodás központi eleme a terv lett. Mivel a hatalom megkérdő-
jelezhetetlen és egyetlen birtokosa az állampárt volt, egyszerre volt törvényhozó és 
végrehajtó intézmény, az ötéves terveket is a Központi Bizottság egyik titkára által 
vezetett illetékes osztály dolgozta ki. Elfogadása után a terv kötelezővé vált minden 
más párt- és állami szervezet számára. A Központi Bizottság elgondolásai alapján a 
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kormány tervező szervei még részletesebb tervet dolgoztak ki, ezt a parlament tör-
vénnyé emelte, majd a különböző minisztériumok lebontották az ágazatok és üze-
mek számára, valamint ellenőrizték végrehajtásukat. A tervutasítások részletesen 
megszabták, hogy az egyes vállalatok milyen beruházási forrásokkal rendelkezhet-
nek, milyen munkáért fizethetnek, mennyi és milyen anyagot, energiát, munkaerőt 
használhatnak, és mit, milyen mennyiségben, minőségben és választékban gyárthat-
nak. A kötelezően előírt tervek teljesítésének elmaradása – hacsak nem bizonyítható 
külső ok miatt történt – az eset súlyosságától függően büntetést vont maga után. A 
magángazdasági tevékenységek zömét illegálisnak minősítették. A piaci értékesítés 
szűk korlátok közt folyt és pontos előírások szabályozták az állattartás mértékét. A 
kereskedelmet legnagyobbrészt központi állami elosztás váltotta fel. Az ötvenes 
évek elején végrehajtott árreformok a piaci árak helyett rögzített árakat vezettek be, 
melyeket csak az állam ellenőrzött és módosíthatott. Miután a vállalatok függetlenné 
váltak a piactól, nem voltak többé érdekeltek termelési költségeik leszorításában és 
termékeik megfelelő minőségében. Sőt, a tervek nagy része csak úgy sikerülhetett, 
ha a minőségre és választékra vonatkozó előírásokat mellőzték. Így a minőség jelen-
tősen romlott, a választék pedig beszűkült (Kornai J. 1957). 

Az első ötéves terv legfőbb sajátossága a különlegesen feszített fejlesztési ütem 
volt. A beruházások fele az iparba összpontosult, ezen belül az ipari beruházások 90 
százaléka a nehéziparba. A katonai célok miatt alapvető fontosságú volt a nyers- és 
fűtőanyagok termelésének ugrásszerű növelése, a bányászat és kohászat erőltetett 
fejlesztése. Az ipari fogyasztási cikkek termelését, a mezőgazdaságot és a szolgálta-
tási szféra fejlesztését elhanyagolták, olyannyira, hogy a mezőgazdasági termékek 
terén súlyos ellátási zavarok léptek fel. Az iparosítás mellett vidéken kezdetét vette 
az erőszakos kollektivizálás, ami a parasztság újabb kisajátítását jelentette, és jelen-
tős falusi tömegek menekülését eredményezte a városokba. Ezek a társadalmi-
gazdasági folyamatok mind hatással voltak az oktatási rendszer funkcióira és intéz-
ményhálózatára. 

III. Oktatáspolitikai változások 1945 után 
Az 1940. évi XX. tc. rendelkezései végrehajtása során jelentősen módosult az oktatá-
si rendszer intézményi tagozódása 1945-ben. Megszűnt a reáliskola és a reálgimná-
zium, mivel a 8 osztályos általános iskola felső tagozataként tananyaga beolvadt az 
alapfokú képzés rendszerébe. Ugyanakkor létrejött a négyosztályos gimnázium, és 
szintén megszüntetésre került a líceum. 1945-ben a 17 ipari középiskola mellett 22 
középfokú – de nem középiskolai – ipari szakiskolában folyt szakoktatás, ami együt-
tesen kb. az ötödét tette ki a középfokú intézményrendszernek. A szakképző intéz-
mények irányítását az illetékes minisztériumi tárcák hatáskörébe utalták. A decentra-
lizált állapot hatékonytalanságát tovább növelte a minisztériumokat irányító pártok 
egymás közötti harca. Ennek eredménye lesz, hogy politikai döntés alapján 1946-tól 
a gróf Teleki Géza irányítása alatt álló Vallás és Közoktatási Minisztérium (VKM) 
jogköre már csak a közismeretei tárgyak oktatásának ellenőrzésére terjed ki, minden 
egyéb irányítási jogosultság átszáll a szakminisztériumokra. Nem volt egyetértés a 
pártok közt a köz- és szakoktatás fejlesztését, reformját tekintve. Az 1949-ben az 
oktatási rendszerben bekövetkező radikális változások okait és elsősorban ideológiai 
hátterét a következőkben lehet összefoglalni: 

– Az oktatás fogalma feltételezi az állami oktatást; az oktatási rendszer mint tár-
sadalmi alrendszerért egyszemélyben az állam felelős. A társadalmi berendezkedés 
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determinálja az oktatási rendszert, a „reakciós múlttal” való szakítás és a demokrati-
kus átalakulás sikeres véghezvitele megköveteli a radikális iskolareformot. 

– A demokrácia „kedvezményezettje” a munkásság és parasztság, ill. a demokra-
tikus átalakulás feltétele a dolgozó osztályok érdekének képviselete. Az érdekérvé-
nyesítés egyik eszköze, hogy részarányuk az oktatásban növekedjen, a szakképzés 
legyen magas szintű, így ennek elérése kiemelt prioritásként szerepel. A kérdés ilyen 
ideológiai kezelése azt is jelenti, hogy az oktatási intézmények demokratikus átala-
kítása magától megoldja a társadalom átrétegződésének problémáját, és a kultúra 
egyenlőtlen társadalmi elosztása miatt keletkező feszültségeket. 

– A megvalósítás kulcsa a teljes koncentráció és központi irányítási rendszer, az 
államosítás pedig eszköz a modern oktatási rendszer kiépítésében, a fejlődés elen-
gedhetetlen velejárója. 

– Ha mindez megvalósul, az oktatási rendszer állami struktúrája egységesnek te-
kinthető. Ebben az egységes szerkezetben minden elem a „helyén van”, az alap-, 
közép- és felsőfokú képzés tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A szakmai képzés az 
egységes közoktatási rendszer részét képezi és a modern, korszerű állapot elérésének 
kulcsa. 

III.1. Az intézményrendszer jellemzői 
1949-ben a szakképzés intézményeinek gyors számszerű növelésének köszönhetően 
a szakiskolák száma meghaladja a gimnáziumokét, így a közel 72 ezer középiskolai 
tanuló fele-fele arányban oszlik meg a két intézménytípus közt. A politikai élet 
mozgalmai nemcsak az intézményes oktatással foglalkoztak, hanem programokat 
dolgoztak ki az iskolán kívüli művelődés és szakoktatás reformjára is (Darvas P. 
1986). Az iskolán kívüli népoktatás elsősorban megcélzott csoportja a gazdák vol-
tak, hiszen a földreform után szükségessé vált a megfelelő mezőgazdasági szaktudás 
megszerzése. 

A szakmunkásigények kielégítésére az akkori intézményrendszer képtelen volt. 
A tervek egyértelmű számokat határoztak meg, azonban a beiskolázás ennek csak 
törtrészét tudta biztosítani. A rendelkezésre álló és igényelt erőforrás számbavétele 
és tervezése messzemenően koncentrált döntési rendszert igényelt, a központi elha-
tározásokat érvényesítő, felülről lefelé épülő, vállalati autonómiát nem ismerő in-
tézményi struktúrával. Ez a tevékenység természetesen kiegészült az ellenőrzés, 
irányítás, propaganda és ideológia terjesztésének funkcióival. Az 50-es években már 
egyértelműen tapasztalható, hogy a döntések meghozatalában szerepet játszik az 
állami hiearchia és a pártstruktúra egybecsúszása. Sokszor nehéz különbséget tenni a 
közigazgatási tevékenység és a pártdöntések közt. Az intézkedések egy részét átszö-
vi az erőszak; a közigazgatásnak tulajdonképpen feladata a politikai döntések ellen-
állás nélküli áramoltatása és érvényesítése. 

III.2 Koncentráció és reform 1949-ben 
A szakképzési rendszer jelentősebb átalakulása az 1949-es politikai fordulat után 
következett be. Központi feladattá vált a megnövekedett mennyiségi munkaerőigé-
nyek kielégítése. Ez túlmutatott az ágazati minisztériumok hatáskörén, folyamatos 
konfliktusokat eredményezve a Munkaerőtartalékok Hivatalával, mely egyfajta 
legfelsőbb döntés- és törvényhozó testületként képviselte a munkaerőigényeket. A 
rendszer a tervek végrehajtását veszélyeztető elemként kezelte a tanulói szándékokat 
vagy a lemorzsolódást. Ezeket a tényezőket fokozott intézményi ellenőrzésekkel 
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próbálták kiküszöbölni, és a beiskolázási folyamatot helyezték a középpontba, mivel 
a tervezett fejlődés csak biztonságos szakember-utánpótlással volt lehetséges. 

Furcsa paradoxon állt elő az első ötéves terv megfogalmazásakor, ugyanis a 
tárgyévben beiskolázott tanulók már ennek a tervidőszaknak az ipari fejlődéséhez 
járultak hozzá. Vagyis az ötéves terv teljesítése részben a beiskolázások sikerétől is 
függött. A rövidtávú igények semmiféle piaci jelzőt nem vettek figyelembe, csak az 
átalakuló gazdasági berendezkedés és a vállalati szint mérőszámai számítottak. Ép-
pen ezért a mennyiségi igények változásokat indukáltak az intézményi és képzési 
szinteken egyaránt. Megjelentek a tanfolyami képzési formák, melyek sokszor meg-
alapozott szakmai tudás nélkül adtak végzettséget; átképző tanfolyamok, melyek 
más területen dolgozó munkások átirányítását szolgálták; és a művezetői tanfolyam-
ok, a megbízható káderállomány biztosítása miatt. Az újjáépítés országos feladatát 
csak megfelelő „munkás-paraszt káderek” kinevelése mellett tartották elvégezhetőnek. 

A szakképzési rendszer egészére jellemző volt, hogy a gyorsított fejlesztés kö-
vetkeztében háttérbe szorult az általános ismeretek oktatása, a képzési tevékenység 
elsősorban a betanításra és a szakmai ismeretek elégséges szinten való átadására 
minimalizálódott. További bizonytalanságot és fejetlenséget szült, hogy nem volt 
egy központi oktatáspolitikai döntéseket hozó testület, a pusztán rövidtávú stratégia 
megfogalmazása és a politikai érdekek harca gyakran ellentmondásos lépéseket 
eredményeztek. 

1949-ben egy átfogó, de csak félig megvalósult középiskolai reformnak lehetünk 
tanúi. Ez a változás rendezni kívánta a középiskola oktatási intézmények oktatási 
rendszeren belüli helyzetét, a szakképzési és a közművelődési célok viszonyát. Fő 
célkitűzés, hogy a 8. osztály után bárki szabadon továbbtanulhasson, szemben a 
korábbi „reakciós” időkkel. Valamennyi középiskola egységesen 4 éves lett, és be-
vezetésre került az egységes keretek közt meghatározott általános műveltségi kép-
zés. Az első 2 év anyaga mindenhol megegyezik, így 16 évesen lehetőség van pálya-
választási korrekcióra. Kiépült a gimnázium két típusa, az általános és szakgimnázi-
umok rendszere. Utóbbiba tartoznak az ipari, mezőgazdasági, közgazdasági, 
pedagógiai és különleges gimnáziumok (több esetben szakosítással), az előbbi pedig 
reál és humán tagozatra bomlik. Ez a reform volt hivatott garantálni a szakember-
képzés bázisát, természetesen középpontba helyezve az ipari és mezőgazdasági 
gimnáziumokat. A sors furcsa fintora, hogy bár több iskolában beindult a képzés, 1-
2 év elteltével már szó sem esik szakgimnáziumokról, ugyanis megjelenik a techni-
kum. A történtek azonban alapot adnak egy újabb átfogó reformhoz. 

IV. Gazdaság és munkaerő-politika 1949 után 
A gazdaságfejlesztés fókuszába az ipari fejlesztés került, ez befolyásolta egyének és 
vállalatok sorsát, a gazdaságirányítás modelljét és a politikai-ideológiai lépéseket. A 
gazdaságpolitika végrehajtása csak a centralizáció eszközeivel volt lehetséges, ame-
lyek egyben a hatalmi és politikai elit akaratának érvényesülését is szolgálták. A 
gazdaságfejlesztés iránya hatással volt az értékrendre, társadalmi mobilitásra, terüle-
ti fejlődésre, urbanizációra; a folyamatok a társadalmi-gazdasági tér minden szeg-
mensében tetten érhetőek. 

Ezekért a változásokért cserébe a hatalmi elit stabilitást és jólétet ígért. Propa-
gandaeszközzé vált a teljes foglalkoztatottság víziója, ám ez egyszerre jelentett 
erőszakos munkaerő-áramoltatást, munkaerő-felesleget és bizonyos területeken 
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munkaerőhiányt. A piaci folyamatok kiküszöbölésével központilag kellett tervezni a 
munkaerő áramlását, kiszolgálván a vállalati szinten megfogalmazódott igényeket. 

Nehéz megbecsülni az 1945-49 közti munkanélküliségi adatokat, egyrészt a 
számbavétel hiányosságai miatt, másrészt a munkavállalóként megjelenők (hazatérő 
hadifoglyok, volt falusi cselédek, idénymunkások, eddig inaktív nők) nem egyszerre 
jelentek meg a munkaerőpiacon. 1949-ben már számottevő volt a munkaerő-felesleg, 
ugyanakkor alapszakmákban munkahelyek tömege volt betöltetlen. A nagyiparban 
575 ezer fő volt foglalkoztatva, ennek 82%-a fizikai, a fizikai dolgozóknak 36%-a 
szakmunkás, 41%-a betanított, 23%-a segédmunkás. Ennek megfelelően fogalmazó-
dott meg a fejlesztési koncepció: „a létszámemelkedés súlypontja a vas-, fém- és 
gépiparra esik (120 ezer fő), amelyből szakmunkás 57 ezer fő. Az építőipar létszám-
emelkedése 58 ezer főt fog kitenni, ebből a szakmunkás 21 ezer.”1 

V. A szakképzés konkrét szerepe a gazdaságfejlesztésben 
Mint már említettem, a szakmunkásigények kielégítésére esély sem volt. A kisszámú 
és rossz felszereltségű intézethálózat képtelen volt annyi tanulót beiskolázni, ameny-
nyit akár az ipar helyreállítása igényelt volna. 1949-re például 37520 szakmunkást 
kellett volna kiképezni, ám ennek csak töredékére volt lehetőség. Így például az 
igényelt 3000 vasesztergályos helyett 530, 8000 lakatos helyett 3000 kibocsátása 
sikerült. 

A szakképzés a munkaerő-politika követelményeihez volt illesztve. Funkciója a 
munkaerő-kibocsátás mennyiségi oldalának biztosítására volt szűkítve, a társadalmi-
gazdasági többletet, az oktatás egyéb funkcióit nem vette figyelembe. A legfonto-
sabb elv – az ötéves terv szükségletei miatt – a gyorsítás lett. Nemcsak a beiskolázás 
mennyiségi oldalát növelték, de a képzési idő is csökkentésre került. Az intézmény-
rendszer nem kapott plusz forrásokat, a célokat elsősorban átszervezésekkel próbál-
ták meg elérni. 1950 januárjától az iparoktatás irányítását átvette a 
Munkaerőtartalékok Hivatala (MTH). A tanulóidőt leszállították 3 évről 2, 1,5, illetve 
1 évre, bevezették a kétműszakos oktatást, a szakmai óraszámot pedig 10 óráról 8 
órára csökkentették. A minőségi kérdéseket firtató oktatókat azonnal eltanácsolták 
az intézménytől. 

Az évenként kidolgozott tervek rögtön szembesültek azzal a ténnyel, hogy az is-
kolai kibocsátás és a rendelkezésre álló munkahelyek közt nagy az eltérés. A vállala-
tok képtelenek voltak alkalmazni az iparba erőszakosan belepumpált felesleges, az 
esetek többségében képzetlen munkaerőt. A kialakult helyzetet az MTH nagyon egy-
szerűen „oldotta meg”, kötelezte a vonakodó vállalatokat a munkaerő alkalmazásá-
ra2. A vállalatok passzivitása egyébként nem volt véletlen, hiszen elsőkézből szem-
besültek a frissen végzett „szakmunkások” alkalmatlanságával. 

Az OT már 1950 januárjában 16 ezer fő kapun belüli munkanélkülit jelzett, ebből 
5-5 ezer fő esett a könnyűiparra és mezőgazdaságra. A megoldást egyrészt átirányí-
tással, átképzéssel, természetes lemorzsolódással, másrészt ezekre az ágazatokra 
vonatkozó felvételi tilalommal próbálták meg elérni.3 Az átképzés jelentőségét nö-
velte, hogy ugyanakkor több iparágban ettől remélték a munkaerőhiány enyhítését. 

                                                        
1 OT 39508/1. rendelet 
2 Munkavállalók helyes csoportosítása, Országos Tervhivatal 3900/35/1950. 
3 OT feljegyzés 39/766. 1951. január 15. 
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VI. Az oktatási rendszer 1950-ben történő átszervezése 
Az átalakítás hátterében egyértelműen ideológiai indokok húzódtak meg. Az MDP 
drasztikus lépésekre szánta el magát a szakmunkások mennyiségi kibocsátásának 
területén, ugyanakkor az esetleges kritikákat rendszerellenesnek minősítette, a mun-
kás-paraszt származású gyerekek buktatása, a lemorzsolódás, a tananyag maximali-
zálása mind-mind az iparfejlesztést és ezáltal a népi demokráciát veszélyezteti. A 
párt által megteremtett vízió szerint társadalmilag elvárt kötelesség a továbbtanulás 
és a szakmaválasztás. „A munkaerő-toborzás nem kampány, hanem tervszerűen 
szervezett, politikai nevelő és gazdasági munka”4. Darvas József akkori közoktatás-
ügyi miniszter nyíltan felvállalta a konfliktust az Országos Neveléstudományi Inté-
zettel, a túlzott tananyagfejlesztés, magas bukási és lemorzsolódási arány leváltások 
tömegét eredményezte.5 A párt részéről egyértelmű megállapítást nyer, hogy a köz-
oktatás feladata a társadalmi-politikai-gazdasági fejlődés szolgálata, így a központo-
sítás az oktatási rendszer minden területén érezhetővé válik, intézményrendszertől a 
tananyagig mindenhol. 1950. november 12-én – tehát már a tanév megnyitása után – 
jelenik meg az 1950. évi 40. és 41. törvényerejű rendelet az ipari technikumokról és 
a közgazdasági középiskolákról. Ugyanakkor az MDP II. kongresszusán javaslatként 
hangzik el, hogy mivel felemelték a tervek mutatószámait, módosítani kell a közok-
tatás kibocsátási arányát is. Konkrétan, az 1950-ben végzett 14 ezer középiskolai 
tanuló helyett 1954-ben már 32 ezer tanulónak kell végeznie.6 Gerő Ernő tovább-
megy, ő már 100 ezer frissen végzett munkaerőről beszél, akik a szovjet technikát 
kezelik és működtetik. Nem véletlen, hogy a technikumok irányítása átkerül a Köz-
oktatásügyi Minisztériumtól a szakminisztériumok kezébe. A szakképzés rendszeré-
ben is a terv lett a mérvadó, a tervszámokat az OT munkaügyi osztálya dolgozta ki, 
és azt a Népgazdasági Tanács hagyta jóvá. A részlettervek ütemezése és leosztása 
(pl. helyi tanács szintjére) az érintett szakminisztériumok és az Országos 
Munkaerőgazdálkodási Hivatal feladata lett. 

A tanulók további „terelését” segítendő, 1951-ben adminisztratív úton sok 
szakma (főleg könnyűipariak) oktatása megszünt, és több esetben nem is történt 
újabb beiskolázás. Az 50-es évek elejére a szakoktató pedagógus-állomány is jelen-
tősen felhígult, egyrészt a pártállam okozta konfliktusok miatt, másrészt a jó szak-
embereket nem engedték el a vállalatok oktatni, számukra a termelésben volt hely. 
Ez a tanerőhiány az 50-es évek végéig állandósult. 

1953-ra az MTH megszerezte magának a munkaerő-utánpótlás iparágak közötti 
elosztásának jogát is.7 A döntési folyamatba az előzetes tervek kialakítása szintjén 
bevonták az ágazati minisztériumokat is, majd a kialakított terv került fel a Minisz-
tertanács elé. A folyamatos érdekharcok után ezt a tervet az ágazati minisztériumok 
még megpróbálták informális úton változtatni, emiatt a folyamat teljesen kaotikussá 
vált. A végrehajtás során az MTH belső apparátusa került előtérbe, egyrészt ideológi-
ai töltésű döntésekkel, másrészt ismét csak informális úton „elrendezett” ügyekkel. 

VI.1 A szakmunkásképzés körülményei 
Az oktatási rendszerbe belépő fiatalok döntő részét az motiválta, hogy a szakma 
megszerzése után dolgozni kezdjen, és így keresethez juttassa családját. Kicsit ironi-

                                                        
4 Munkaerő-tartalék, 1951/3. szám 
5 Köznevelés, 1950. 8. szám 
6 Révai József az MDP II. kongresszusán, 1951. február 26. 
7 MTH 101/1952. törvényrendelet 
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kusan bár de kijelenthetjük, hogy a saját igények és döntési lehetőségek ezzel le is 
zárultak. Emiatt a rendszerből történő lemorzsolódás aránya drasztikus méreteket 
öltött. A képzés első 1-2 évében ezrek hagyták ott az iskolapadot, büntetőbírságot 
akasztva ezzel a szülők nyakába. A fő okok közt lehet említeni az érdemi információ 
nélkül történő erőszakos beiskolázást és a tanulói „taktikázást”, ugyanis a mezőgaz-
dasági területről érkező fiatalok többsége úgy gondolta, télre beáll egy kicsit tanulni 
és dolgozni, tavasztól őszig azonban a szántóföldet műveli vagy az állatok körül 
van. Az oktatás által közvetített normák első helyén a fegyelem állt, ezt szolgálták a 
tantervek és a tanmenet, illetve a fegyelem betartásának – akár jogi – eszközei. A 
tudati átformálást a tantervek és tankönyvek szolgálták, és a tanulmányi felügyelők 
biztosították (M. Császár Zs. 2004). Az elméleti képzés tartalmát 1-2 év alatt drasz-
tikusan leépítette az MTH, megszüntetett több alaptantárgyat (pl. irodalom, társada-
lomismeret), ugyanakkor a kétheti 44 munkaórát felemelte 64-re, szombati napok 
beiktatásával. A szakmai képzés minőségével még maguk az ágazati minisztériumok 
sem voltak megelégedve, a vállalatok pedig egyenesen szabotálták bizonyos isko-
lákból érkező tanulók alkalmazását. Nem kisebb gondok jelentkeztek területi szinten 
sem, a budapesti iskolák még úgy-ahogy el voltak látva technikai eszközökkel és 
viszonylag képzett szakoktatókkal, azonban a vidéki iskolákban a hiány dominált. A 
kollégiumi férőhelyek száma alacsony volt, túlzsúfoltság uralkodott, és így is sok 
volt a bejáró tanuló. Alacsony színvonalú tömegképzés folyt, elmaradott, szervezet-
len és hatékonyságot nélkülöző feltételek közt. Gyakori volt a tanulók közt a deviáns 
viselkedés, mindennaposak voltak a verekedések, lopások, ivás, a kollégiumokban és 
iskolákban egyaránt.8 

A szakiskolák területi elhelyezkedését tekintve megállapítható, hogy az intéz-
ményhálózat a városokra koncentrálódott, megyei és országos szinten egyaránt 
egyenlőtlen. A megyék közti fejlődésbeli különbség tükröződik a szakképzési rend-
szerben is; az ipari megyék előnye nem egyértelmű, azonban az alulfejlett megyék 
lemaradása igen. Felszereltséget és elhelyezkedési esélyeket tekintve egyaránt meg-
határozó a főváros dominanciája. Az 1950/51-es tanévben nagyon kevés új iskola 
létesült, a jelentős bővülés a következő tanévben következett csak be. A növekedés a 
gazdaságpolitikai fejlesztések irányát követi, több technikum létesül, azonban ez 
csak a területi egyenlőtlenségeken javít, a szakmastruktúra tovább szűkül. A létreho-
zott iskolák szerkezete a gazdaságpolitika által elhatározott és tervbe vett beruházá-
sok területéhez igazodott, ami így önmagában hordozta a társadalmi-gazdasági fe-
szültséget. Több megye képtelen volt ledolgozni hátrányát, miközben olyan telepü-
léseken is létesültek iskolák, ahol ez nem volt indokolt. Az ország legelmaradottabb 
térségeiben megjelent a megyén túlra való vándorlás. 

VII. Az 1953–56 közti időszak 
1953-ra az extenzív források nagymértékben kimerültek, az ipar munkaerő-
szükségletének biztosítása komoly problémát jelentett. Az 1952-ben megszületett 
nyugdíjtörvény gazdaságilag kényszerített az idősebb korosztályba tartozókat a 
továbbdolgozásra, és még az amnesztia következtében kiszabadult elítélteket is 
rögtön az iparba irányították „népgazdaságilag hasznos cselekvést” végeztetni. 

Ugyanakkor a szakképzési rendszerben egyre élesebb konfliktust eredményeztek 
a gazdasági igények és lehetőségek, illetve a szakmastruktúra közti arányeltolódás. 

                                                        
8 MTH feljegyzések, 1953/54. 
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1953-ban már több mint 150 ezer munkaképes fiatal várt munkára, közel fele közép-
fokú szakképzettséggel. Csökkentették a beiskolázási arányszámokat, több szakmá-
ban visszaállt az egyműszakos képzés, és megemelték a tanulóidőt. Főleg a vasipari 
szakmákon végzetteket sújtotta az elhelyezkedés reménytelensége. A kialakult hely-
zet miatt – pár éven belül már harmadszor – ismét változtatni kellett a képzési prefe-
renciákat. A beiskolázás csökkentése lehetővé tette az osztályok és kollégiumok 
zsúfoltságának enyhítését és a képzés színvonalának emelését. Több idő jutott a 
tanműhelyi képzésre és lehetővé vált több lepusztult épület intézményhálózatból 
történő kiiktatása. Amíg pár évvel ezelőtt a párt rendszerellenesnek minősítette a 
lemorzsolódás eseteit, 1953-tól tudatos beruházási fékként működött a fegyelmi 
kizárás és a szakvizsgákon előforduló tömeges buktatás. 1955-ben már tudatosan 
csökkentették a technikumi létszámot annak érdekében, hogy kevesebb középfokú 
végzettségű munkavállalóval kelljen számolni a munkaerőpiacon. 

A gazdasági megtorpanás rövid időre meggyengítette az MTH pozícióját is. Fel-
merült a hosszútávú stratégia alkotásának terve, de ez rengeteg bizonytalan tényezőt 
hordozott magában. A tapasztalatok azt mutatták, hogy még egy ötéves terv igényei 
szerinti tervezés sem kockázatmentes; a bizonytalan és folyton változó gazdasági 
igények mindig más szakmastruktúrát és iskolai funkciót kívánnak. A rendszer ki-
építését tovább gátolják a hivatalok közti viták és érdekellentétek. A képzés jellege és 
körülményei a rövidtávú igények kielégítését szolgálták, annak is nehezen tettek eleget, 
a tervezés bizonytalansága sem volt biztató hosszútávú elképzelések kialakítására. 

A közoktatásban tapasztalható feszültségek miatt az MDP Központi Vezetősége 
is foglalkozik az üggyel. A célok változatlanok; a régi uralkodó osztályok műveltsé-
gi monopóliumának megszüntetése és a munkás-paraszt származású tanulók létszá-
mának emelése. Azonban a párt elismer több hiányosságot is. A legfőbb hiba az 
általános iskolás oktatás elhanyagolása és a közép- és felsőfokú képzés túlfejleszté-
se. A KV elhatározza a Pedagógiai Tudományos Intézet felállítását, és 1955-56-ban 
az oktatási rendszer több területét jogszabályi szinten újratervezik. Előterjesztések 
sora veti fel, hogy még mindig nincs pontosan tisztázva a szakképzés és gazdaság 
kapcsolata, a technikumok feladata, módosítások sora nehezíti a tervezést és ellent-
mondásos, szétzilált az irányítási folyamat. 

Az oktatási rendszer feszültségei is lecsapódtak az 56-os eseményekben. Az 
iparitanuló-képzés megoldatlansága és helyzete – nyilván más politikai folyamatok 
által felerősítve – tanulók százait sodorta a fegyveres harcba (Darvas P. 1986). 1956-
ban – kihasználva a szakmunkástanulók részvételét az októberi eseményekben – hat 
ágazati minisztérium nyomására felszámolták az MTH-t. 

Összefoglalás 
– A szakoktatás speciális helyzetbe került az 50-es évek elején. Megszűnt a teljes 

önállósága, szerepét alárendelték az erőltetett iparosítást szolgáló gazdaságpoli-
tikának. 

– A képzési rendszer felülről lefelé épült ki, a tervezést és döntéseket nem a piaci 
igények határozták meg, hanem a párt ideológiai töltetű érdekei. 

– Az irányító szervek konfliktusba kerültek egymással, helytelen és ellentmondá-
sos döntések sora született. A kialakult helyzetet az ideológiai háttér, 
hozzánemértés és informális befolyásolás még tovább rontotta. 

– Minőségi képzés csak akkor jöhet létre, ha a szakképzésben résztvevő felek 
érdekei legalább az alapkérdésekben megegyeznek. Ebben a korszakban ennek 
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nyomát sem láttuk, így a kialakult helyzetnek egyenes következménye volt a 
képzés alacsony minőségi szintje. 

– Bár a középfokú oktatás tömegessé vált, inkább szakmai képzési jelleget nyert, 
szűk specializációt adva a munkaerő felkészítésében. A képzés társadalmi-
gazdasági funkcióit félretéve, egyfajta „zsákutcás” képzés alakult ki (Berend T. 
I. 1999), a végzett tanulók 16-18 éves korban azonnal munkába álltak az állam 
által biztosított és felajánlott valamely munkahelyen. 
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