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Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre 
Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai 

folyamatairól (,A maratoni reform’, Iskolakultúra 2000/10–11. sz.).
Napjaink pedagógiájának közvetlen előtörténetét

– magyarázni sem kell, miért – igyekeznünk kell sokoldalúan 
feltárni, ennek szellemében kezdjük közölni a Báthory-tanulmány 

elindította eszmecserét.

„Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek,
és nem jön újra el!”

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét fel-
dolgozó munkájával felkereste a ’45 utáni időszak egyik, kezdetben reformer, évek-
kel későbben pedig az elért vívmányokat óvó és féltő, így konzervatívvá váló köz-

gazdászát, Friss Istvánt (3), hogy mondana véleményt a dolgozatról. A jeles marxista
szakember, egyben politikus felháborodva közölte: a dolgok egészen másképp történtek,
ő csak tudja, hiszen ő csinálta. (4)

Mielőtt bárkinek okot adnék a megbántódásra, bejelentem: csak arról beszélhetek,
aminek részese voltam, mint Friss et., ám azt is úgy tehetem, mint az előtte járó korosz-
tállyal és rendszerrel tudatos távolságot tartani akaró és az akkor a kezdők helyzetébe en-
gedett és ezért lekötelezett ember. Tehát nem történelemben, hanem történetekben lesz
része az olvasónak. A világ nem önmagában, hanem az én fejemben logikus – a legjobb
esetben.

Nehéz műfaj a visszaemlékezés, különösen a közélet valaha volt szereplőinek. A múlt
egyfelől a mának is szól, a szerzők általában üzennek (az én történelmem a te tanítómes-
tered). Másfelől pedig önmagukat is el kell helyezniük a múltba, a visszaemlékezők több-
sége a megmaradt emléktárgyát és a hozzá kapcsolódó érzelmeiket utólag alakítja át lo-
gikus világgá. Így van ez rendjén, hiszen aligha várható bárkitől, hogy a tudományos
módszertan szabályait konzekvensen alkalmazza önmaga lelki működésével szemben.
Nagyon emberi, ha a visszatekintő világlátása süt át a mondatokon, bevallott elfogultsá-
gai irányítják emlékeit. Mindazonáltal a leírt sok apró, a kort érzékletessé tevő elem se-
gítheti a későbben jövőket, hogy megértsenek egy kort, benne a „maratoni reformot”, a
késő kádári korszak országos léptékű oktatásügyeit. 

Korosztályok-szemléletek

A nyolcvanas évek elején négy, a nyolcvanas-kilencvenes évek eseményeire kisebb-
nagyobb hatást gyakorló műhely formálódott ki, persze nem a semmiből. Mindegyik cso-
port vezetője hosszú és türelmes várakozást követően került abba a helyzetbe, hogy mun-
kacsoportot szervezzen, s ide néhány „fiatal”, „tehetséges” és „kezdő” fiatalt verbuvál-
hatott. Szigorú abc-sorrendben: az egyik Báthory Zoltán, a második Kozma Tamás, a har-
madik Nagy József, és végül a negyedik Mihály Ottó körül szerveződött. A felsoroltak
közül az első és a harmadik a méréssel-értékeléssel, didaktikai-pedagógiai megközelítés-
sel élt. A kettő között a lényeges különbség az volt, hogy a harmadik inkább a lélektan
felé tájékozódott, s a közéletben nem volt ez a csoport oly aktív, mint az első. Az utolsó-
nak felsorolt csoport a puhább, talán a nevelés, a szocializáció világa, filozófiák és ideo-
lógiák vonzották, és végül létrejött egy oktatáspolitikát kutató csoport. Ez utóbbi szem-
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szögéből szólok, noha formálisan a Báthory Zoltán vezette szervezethez tartoztam. Egy-
szóval: hibrid voltam. Tessenek így olvasni az alábbiakat.

Valamikor ’80–81 környékén néhány fiatal, szinte gyermek még (harminc-harmincöt év
körüli), a fiatal kutatóknak szervezett konferenciáján folyosói beszélgetésen úgy kommen-
táltam az elhangzott előadásokat, hogy a pedagógiai-szakmai, de még a szociológiai meg-
közelítési mód is meglehetősen erőtlen a közoktatásban zajló események és jelenségek
megértéséhez, ha jól emlékszem. 

A pedagógiai kutatásokon átsütött a deklaratív, programalkotó elem és a megvalósítá-
sukra való hajlam, a másfajta értékrend elfogadtatása, a jobban vagy másképp berende-
zendő iskola, az újfajta tanítási módszer, az oktatási rendszer megújítása stb. iránti törek-
vés. Gyengének tűnt – beszéljek csak a magam nevében – a megértő, a leíró mozzanat, a
„haladás”, a „korunk igénye” hívószavakat inkább mozgalmi, semmint tudományos ki-
fejezéseknek láttam. Nem értettem például azt sem, hogy az általam tisztelt pedagógiai
kutatók, akik az ország közoktatásügyének egészét részleteiben át tudták látni – például
a felmérések sokasága nyomán –, miért beszéltek általában a „gyermekről”, a „pedagó-
gusról”, az „iskoláról”, holott ők tudták igazán, hogy a közoktatás világa milyen erősen
tagolt. Mintha egyetemességre törekedtek volna és ebből a megközelítésből fakadóan
minden gyermek, valamennyi iskola és pedagógus nevében és érdekeik képviseletében
léptek volna fel.

A valóságot bemutatni szándékozó szociológiai kutatások pedig alig kielégítően ma-
gyarázták meg a rendszer működésének és működtetésének finomabb és dinamikusabb
részleteit, annál inkább a hivatalosság állításainak tényszerű cáfolatát adták, egyfajta le-
leplező attitűddel – különösen a hetvenes években.

„Ezek a fiatalok” elégedetlenek voltak a maguk előadásával is a fiatal oktatáskutatók
konferenciáján, statikusnak, fényképszerűnek látták a maguk munkáját. A mozgató erőt
jelentő politikák (policy) és az ezeknek keretet adó struktúra (politics) irányában kell tá-
jékozódni, merült fel, ami ekkor teljesen új volt dolog volt Magyarországon. (6) Ha jól
emlékszem, Halász Gábor, Lukács Péter, Nagy Mária, talán Darvas Péter is részt vett e
beszélgetésben, amely később is kisebb-nagyobb rendszerességgel folytatódott (7) és
munkává érett, pár év alatt műhellyé formálódott, amelynek súlyát és kifutását mutatja
például az oktatáspolitikai elemzők 1986-ban Esztergomban szervezett első magyar-
amerikai konferenciája. (8) E csoporthoz csatlakozott később a negyedik generáció: szin-
te teljes felkészültséggel Nagy Péter Tibor és Setényi János is. Az új Oktatáskutató for-
mális keretet adott az ilyen irányú kutatásnak, magam pedig hol az OPI-ban, hol az OKI-
ban tűntem fel.

Talán érdekes, hogy előzmény nélküli próbálkozásról volt szó, amely a szintén egy ge-
nerációval előttünk járók által kidolgozott, illetve Magyarországon ismét legálissá tett
(oktatás)szociológia (9) hátteréből nőtt ki. Voltaképpen egymástól tanultunk – egyfajta
munkamegosztás szerint. Lukács érdeklődésébe a pénzügyek, a központi tervezés kerül-
tek, a nagy munkabírású és oktatás-politológiai elméleti ismeretekben előttünk járó Ha-
lász Gábor és Nagy Mária tevékenysége szélesebb területet ölelt át. Dolgozatok, szöveg-
gyűjtemények születtek szép számmal.

Különösen fontos megemlítenem, hogy e kör felkérte a nemrég elhunyt Szabó Miklóst
(10), az ismert ellenzéki történészt, a nem hivatalos nyilvánosság professzorát, hogy ta-
nítson bennünket. Három vagy négy szemesztert tartott lakásomon nekünk és bővülő kö-
rünknek. Egyfajta magánegyetem volt a szó valamennyi értelmében – tandíjjal és a sze-
mináriumra kellően fel nem készült diákokkal együtt. Itt formálódott a rendszerváltásig
tartó közös szemlélet. Érdekes, hogy a nyolcvanas években mindez nem okozott bajt, de
majd fog a rendszerváltás után. 

A nyolcvanas éveknek az is része, hogy az előttünk járó korosztályból például Bátho-
ry Zoltán a hivatalos világba, az OPI-ba meg merte hívni Szabó Miklóst előadást tartani,
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az ördög tudja ma már, hogy mekkorát, de kockázatot vállalva. A hivatalos és a nem hi-
vatalos nyilvánosság közötti átjárásban, a generációk közötti eltérő szakmai irányultság-
ban és a hatalommal való együttélés-befolyásolási kísérletek fokában és módszereiben
nemcsak a harminc és negyven-ötven évesek között volt alapvető különbség, hanem a
legelső, a ’45 után kiválogatódott, többé-kevésbé homogén korosztályhoz mérve is. Kö-
zülük mindössze egy-egy személy, Kiss Árpád és talán Zibolen Endre jelentett szembe-
szökő kivételt.

Egy apró, jelentőséggel nem rendelkező példa mutatja a három korosztály közötti vi-
szonyt. Valamikor a nyolcvanas évek első harmadában az MTA Pedagógiai Bizottsága né-
hány felnőttoktatással foglalkozó dolgozatot megvitatott, köztük az enyémet is. E bizott-
ság tagjai ekkor már lényegében kiszorultak a közoktatás-politika közvetlen formálásából,
ám gondolkodásuk, nyelvük mi más lett volna, mint amit a negyvenes-ötvenes és a hatva-
nas években teremtettek meg. Ez a kör a tudományos szocializmus világában a maguk ra-
cionalitása felől határozta meg a neveléstudomány világát, s ezáltal a iskoláét is, mikép-
pen Friss István a gazdaság területét; kisebb-nagyobb mértékben gyanakodva nézte a pe-
dagógus-szakmai „reform-nemzedék”-et, hát még a náluk is fiatalabbakat. Nos, dolgoza-
tom megbukott. A Magyar Tudományos Akadémia nevében megkérdezték, hogy a Sza-
bad Európa Rádiónak szántam-e a bemutatott dolgozatot. Egyszóval a néhány oldalas írás
politikai iránya fontosabb volt, mint módszertani feszessége, az állítások keménysége,
amely szóba sem került. A nevelés-tudomány akkor sem az „igaz és hamis” állítások meg-
különböztetését vizsgálta, hanem a politikai
dimenzióban értelmezhető „helyes” és
„helytelen” álláspontot kereste. Nyilvánvaló,
hogy a tudományosság e szférája egyfajta
ideológiai ellenőrzés szerepét is betöltötte,
amit az értékközpontú pedagógia valamelyik
szinonimájának védelmeként fejezett ki.

A történet szempontjából lényegtelen,
hogy nem mertem e munkát doktori disszer-
tációnak beadni, de nem is javasolta baráti-
lag Zibolen Bandi bácsi sem. A rendszervál-
tás után védtem meg lényegében ugyanazt, többnyire ugyanazok előtt. Ami igazán fon-
tos e történetben, hogy ezen tudományos-szakmai keretek közötti affért követően ezért
és más ügyeim miatt megjelent az OPI-ban az elhárítás. Hátrány nem ért, sőt: megvéd-
tek az előttem járó nemzedék tagjai, akik az intézet párt-alapszerv, szakszervezeti, tudo-
mányos és formális vezetői voltak, közöttük Báthory Zoltán is. Köszönöm, hiszen el-
csaphattak volna, mint annyi magamfajta fiatalt, de nem tették. Az ellenfél ugyanis kö-
zös volt, ha utólag jól értelmezem a helyzetet.

A két fiatalabb generációt összefogó négy műhely együttműködésének formális keretet
adott 1989-ben a Neveléstudományi Kutatók Országos Egyesülete, alakuló közgyűlésének
meghívóját a négy munkacsoport vezetője írta alá. Tagjai pedig e négy műhelyből kerültek
ki. (11) Egy kivétellel: Mészáros István személyében, aki a korábbi esztendőkben vélhető-
leg világnézete miatt szorult háttérbe vagy maga maradt távol a szakma-politikai ügyektől.
Az oktatáskutatói elit nagykoalíciójára tettek kísérletet a négy műhely vezetői, amely e kör
szakmai és politikai tevékenységének szervezeti hátteréül szolgált volna. (12)

Ez a szövetség nem volt hosszú életű, már a megalakuláskor meglévő különbségek
szétfeszítették ezt a szervezetet is. Elváltak az utak a nyolcvanas évek legvégén, legké-
sőbb 1990-ben: az egyik csoportosulat követte azt a pedagógiai nyelvet és gondolkodás-
módot, amelyik komoly sikert hozott számára a Kádár-korszak utolsó évtizedében. Most
úgy látom, hogy ez a csoport két, egymással együttműködő részre tagolódott. Az egyik,
a Báthory Zoltán vezette előbb az Országos, majd később Nemzeti Alaptanterv (13) kö-
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A Magyar Tudományos Akadé-
mia nevében megkérdezték,

hogy a Szabad Európa Rádió-
nak szántam-e a bemutatott dol-
gozatot. Egyszóval a néhány ol-
dalas írás politikai iránya fonto-
sabb volt, mint módszertani fe-
szessége, az állítások keménysé-
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rül szerveződött, a másik pedig Mihály Ottó körül csoportosult. Mindkettő részt vett a
nyolcvanas évek reformtörekvéseiben, eszméinek kialakításához maga is hozzájárult. E
két csoport egymáshoz mindig közelebb állt, mint a harmadikhoz, amelynek körvonalai
a ,Csak reformot ne…’ kötet (14) körül váltak láthatóvá. 

Mindegyik csoport koncepciót dolgozott ki 1989-ben, az azonosulás és megmunkált-
ság eltérő fokán. A Báthory – Mihály Ottó műhely az OPI-ban az MM számára készített
koncepciót ,Tézisek egy oktatásügyi reformkoncepció kidolgozásához’ címmel (15), a
másikat pedig Halász Gábor és Lukács Péter szerkesztette ,Reform és közoktatás’ cím-
mel, (16) amelynek szerzői szociológusok, politológusok, közgazdászok, oktatáskutatók
vol-tak. (17) Az első alapvetően pedagógiai, a másik pedig politikai logikát követett. Az
egyiknek a címzettjei elsősorban a pedagógusok voltak, a másiké pedig a rendszert vál-
tó értelmiség. 

Mindkét munka a választások előtt már készült. E két nagy formációba szerveződő
szakma egyes tagjai életkoruktól függetlenül készen álltak, hogy így vagy úgy részt ve-
gyenek a közéletben: politizáljanak, (ön)kormányzati szakértők legyen, netán a politika
mindegyik irányzatát szakértelmükkel kiszolgálják. Ebből a körből azonban néhányan a
közélettől távol álló tudósi szerepet folytattak, akiknek viszonyítási pontja az akadémia
normái szerinti tudomány lett és nem a közélet. 

Egy példa is elegendő arra, hogy belássuk, a világ némileg bonyolultabb volt, mint
mutatni tudom. Talán még nem halványult el az emlékezetben, hogy a reformközgaz-
dászok 1986-ban készítették el a gazdasági-társadalmi átalakulás tervezetét, a ,Fordulat
és reform’-ot (18), amely igen nagy hatású volt. (19) Nehéz ma eldönteni, hogy a rend-
szerváltás felől nézve a pedagógusi vagy a közgazdász szakma volt-e ekkor késésben, hi-
szen az oktatási ágazat vezérszereplőinek többségét kielégítette a ’85-ös oktatási törvény,
a közgazdászok pedig még csak vártak a rendszerváltásra.

Három évvel későbben, amikor már az összeomlást lehetett érezni, a Jurta Színházban
rendszeres és politikai üléseken vitatták meg a közoktatás ügyeit, bővülő hallgatóság előtt,
ekkor jelenik meg a Köznevelésben 1988-ban egy szakember filozófiai-szakmai program-
alkotó kísérlete, a ,Fordulat és pedagógia’, címében utalva a közgazdászok három évvel
korábbi dokumentumára, amelyre Báthory Zoltán is kitér visszaemlékezéseiben. 

Megszűnt az Országos Pedagógiai, és megalakult az Országos Közoktatási Intézet.
(20) Az új szervezeti forma oly sokat kínált (eufémizmus és öncenzúra, bocsánat), hogy
át tudta rendezni a generációk és gondolkodásmódok alapján szerveződő kapcsolati rend-
szereket. Az Oktatáskutató Intézet pedig, különösen az új Országos Közoktatási Intézet-
tel összevetve zavaró, tehát megszüntetendő politikai pólussá vált az Andrásfalvy minisz-
tersége legelső szakaszában az oktatáspolitikát háttérben irányító – a 85-ös oktatási tör-
vény vezető reformereként ismert – személyiség és a politikai tudatosság különböző fo-
kán álló társai szemében. (21)

Legkésőbb 1990 végére, az első szabad választásokat követően a régi szervezeti kere-
tek rekombinálódtak, személyes kapcsolatok lazultak és barátságok roppantak meg. Az
első generáció politikai és szakmai jelentőségét szinte teljesen elveszítette, a második és
a harmadik generáció az új helyzetben új szabályok szerint kezdett el tevékenykedni.

Ez már a kilencvenes évek története.

A nyolcvanas évek levegője

Néhány példa, csakis illusztrációnak.

Szakma és politika: 1956 ’86-ban
A nagypolitika és az Országos Pedagógia Intézetben koncentrálódó pedagógia-szak-

mai elit viszonyára vet némi fényt és ezáltal az 1985-ös oktatási törvényt övező szakma
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mozgásterének korlátját mutatja a harmincéves évforduló kapcsán az 1956 október
elején tartott balatonfüredi konferencia rehabilitációjára tett kísérlet sorsa.

Azt hiszem, e téma nem vált ki ma politikai izgalmat, s felteszem, hogy a doktorandus
képzésben részvevők érdeklődését is alig keltheti fel. E cikk szemszögéből nem is az a
lényeges, hogy mi is történt Balatonfüreden, mit mondott Mérei Ferenc, aki később fog
börtönbe menni, vagy Kiss Árpád, aki nem régen jött az internálásból; miért nem volt ott
Ágoston György, milyen – mi mást, mint – kutatási tervet fogadtak el. Arról kellett 1986-
ban dönteniük az OPI állami, párt- és szakmai vezetőinek, hogy megkíséreljék-e szétvá-
lasztani a szakmai és politikai elemet az ’56 utáni győztesként kikerülő kandidátusok és
nagydoktorok szakmai munkásságából. (22) A válasz egyértelmű volt: nem.

Az elutasításban feltehetőleg kisebb szerepet játszott az idős kutatók iránti tisztelet,
mint az ’56 általános megítélésében közrejátszó, az oktatási szférán jóval messzebbre te-
kintő politikai óvatosság. (23) Balatonfüredről úgy beszélni, hogy ne kerüljön szóba a
Petőfi-kör, az ’56-os forradalom, a megtorlás, Nagy Imre revizionizmusa, nyilvánvalóan
nem lehetett. Másfelől pedig az is kézenfekvő volt, hogy azok, akik javasolták az évfor-
duló megünneplését, szembe mentek a hivatalossággal és szerették volna színvallásra
késztetni a hivatalosságon belül élő, későbbi kifejezéssel élve: szakértőket. Ez a nyilván-
való politikai motívum magyarázza a választ is. 

A belpolitikai okok miatt ’56 tárgyalhatatlanságának fenntartása fontosabb volt a
nyolcvanas évek közepén, mint egy ágazaton belüli probléma megoldása, a szakmai és a
politikai elem elválasztási kísérlete. Ami pedig az oktatáspolitikai közéletet illeti, a tör-
ténéseket ismerjük, a szakmai és politikai motívum elválasztásának kísérlete mind a mai
napig elmaradt.

Dolgozat a Mozgó Világról
Talán húsz év elmúltával is érdekes lehet felidézni a hatalomgyakorlás nyolcvanas

évek eleji kifinomult kultúráját. Báthory Zoltán érzékelteti a vihart Andor Mihály Moz-
gó Világban megjelent dolgozata (24) körül; a hivatalosság sokat tett azért, hogy e mun-
ka hatását minimalizálja a „terepen”. De nemcsak ott. (25)

Miközben a pártirányítás (Aczél György) sorozatos – ez szakkifejezés – szignalizációi
után a Lapkiadó igazgatója elcsapja a sorozatosan helytelenkedő Mozgó Világ főszerkesztő-
jét (Kulin), ezzel egy időben, mondhatni párhuzamosan (az Aczél köréhez tartozó) Szabol-
csi Miklós több alkalommal is vitára hívta az Andor Mihály cikkére reflektáló tucatnyi „fia-
tal” szerzőt az OPI 25-ös szobájába, hogy beszélnék meg, mit lehetne tenni a jobbítás érde-
kében. Szabolcsi ügyesen szakmai problémát csinált egy nyilvánvalóan politikai ügyből. 

Azt ma már nem lehet tudni, hogy összehangolt lépések sorozatáról volt-e szó, ami
igen valószínű, vagy pedig Szabolcsi egyéni politikájáról, ami erősen kétséges. Annyi
azonban bizonyos, hogy egyszerre keresett szövetségeseket egyfelől az elégedetlenek kö-
zül, megmutatván az oktatási szakmának, hogy az OPI új vezetése egészen más irányt
követ, mint a kemény vonal képviselői, másfelől pedig valószínűen részese volt annak a
játszmának, amely csökkenteni akarta az újabb vihar kitörésének esélyét az országban.
Az oktatási és bel- és pártpolitika szép összjátéka lehetett.

Solidarność és az ötnapos munkahét
Az OPI 1979–83 között a 78-as tantervek úgynevezett „beválás-vizsgálatát” végezte

rutin szerint az ismert, de bírált „döntés-ellenőrzés-korrekció” (26) elv alapján. A tanter-
vi rendet és az iskolák nyugalmát azonban egy ágazaton kívüli esemény felborította. A
Lech Walesa vezette 1980-as lengyel munkásfelkelés számos követelése közül egy biz-
tosan hatott Magyarország kormányzatára: a Minisztertanács határozatot hozott 1981. ja-
nuár 10-én, hogy öt napos lesz a munkahét 1982. január elsejével (27), az iskolákban pe-
dig szeptember elsejével. 
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Lépéskényszerbe került az oktatási kormányzat, amely Báthory Zoltán értékelésében
(28) még ma is „tájékozatlannak” és „koncepciótlannak” látszik. Lehet, hogy a végered-
ményt tekintve igaza van, politikai értelemben távolról sem.

A Művelődési Minisztérium már 1981 februárjában, tehát másfél évvel az ötnapos
munkarend bevezetése előtt társadalmi vitára invitálta a pedagógusokat, hogy akár a
Köznevelés hasábjain, akár levélben fejtsék ki aggodalmaikat. Néhányat már idéz is kö-
zülük: „ne nyúljunk ismét a tantervekhez; a tantárgyak óraszámát ne csökkentsük; mert
túlterheljük a diákokat, ne rövidítsük a szüneteket…; a napi órák számát ne növeljük…”
(29) A feltüzelt vitakedvnek meg is lett az eredménye: a Köznevelés az ötnapos munka-
renddel kapcsolatban ’81-ben 22 cikket közölt, ’82-ben, a bevezetés évében ennél jóval
kevesebbet, 15-öt, ’83-ban 11-et, ’84-ben már nincs is ilyen témájú cikk. Így kell demok-
ratikus társadalmi vitát szervezni.

Az 1982/83-as tanévben az iskolák heti öt napos időbeosztásban dolgoztak, a ’78-as
óraterv szerint, amelyet két heti egy szabad szombatra, 11 napos ciklusra terveztek. Ma-
radt a 32 hetes tanév, maradt a régi tanterv, ellenben nőtt az iskolákban a 0., 6. és a 7 órák
száma. Az újabb szabad szombatot igen, de a napi több tanórát se pedagógus, se diák nem
szerette. Arról nem is szólva, hogy a pedagógusok heti kötelező óraszámát újra kellett
szabni, olyképpen, hogy jövedelmük ne nagyon csökkenjen. (30) Lehet, hogy másutt

örömmel fogadták a szabad szombatot, de
az iskolákban „a vártnál nagyobb nyugta-
lanság kísérte” (31), sőt „kritika és szembe-
fordulás, egyes esetekben destruktív légkör
alakult ki” (32), amelyet szakmai nyelven
„túlterhelésnek” neveztek. Mindez cselek-
vésre sarkallta az irányítást, a minisztérium
javaslatokat kért az OPI-tól.

Szabolcsi öt gyakorlati megoldást kínált
a minisztériumnak (33) 1993-ban, amelyet
a tárgyalásokon Vajó Péter képviselt. A kor
demokratizmusába enged bepillantást,
hogy mindegyik javaslatot a társadalmi vi-
ták forgatókönyvén kialakított rutin szerint,
mint a (mindig névtelen) pedagógusoktól,

de nem mint a döntéselőkészítőktől származó véleményt mutatták be. Az alábbi javas-
latok születtek.

1.) Az iskolák álljanak vissza a hatnapos tanítási rendre, s a ’78-as tantervi reform érin-
tetlen marad. Ez a változat a tantervkészítők szakmai szempontjából ugyan jó lenne, csak
nehéz volna megvalósítani. Csak a diákoknak és a pedagógusoknak kellene dolgozniuk
szombatonként, sok lenne a hiányzás, nagy lenne a kelletlenség. Az OPI ezt a változatot
nem javasolta.

2.) Legyen mindegyik szombat szabad, de 36 hétre osszák el a tananyagot. E megol-
dás azzal is jár, hogy a tananyagot évfolyamok között át kell csoportosítani, ami a tan-
könyvek korrekcióját vonja maga után, újra kell írni az útmutatókat és újraszervezni a to-
vábbképzések anyagát, a módszertant. Ez a változat ront ugyan a ’78-as tanterven, de a
változtatások nem érintik a szülők munkaidejét és szabadságát, a probléma a közoktatá-
son belül marad, s ágazaton belül kezelhető. Az OPI két évet kért az óratervi korrekciók
végrehajtására. 

Ez a változat a tantervkészítők szemszögéből rossz és dilettáns megoldás, hiszen rom-
lik az összehangoltság a tantervek, tankönyvek, útmutatók között, a tanártovábbképzést
újra kell szervezni, s a pedagógusokat újra kell aktivizálni olyasmiért, aminek nincs pe-
dagógiai magyarázata. Ezt a változatot támogatta az OPI. 
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3.) Legyen ötnapos tanítási hét, de hosszabb a tanév. A szorgalmi idő augusztus 23-
án kezdődne és június 25-ig tartana az általános iskolában. Nem lenne feszített a munka-
tempó, kellő idő jutna a lassan haladóknak is. Megmarad a ’78-as tanterv, ám a pedagó-
gusoknak négy héttel tovább kellene dolgozniuk az iskolában. Csak speciális iskolák ese-
tében javasolták ezt a megoldást, máskülönben felborítaná a felsőfokú intézmények fel-
vételi rendjét. 

4.) Külön gondot okozott az ötnapos tanításra való áttérés a ciklusos órarend elkészí-
tésében. Az volt a feladat, hogy 11 napos tanítási rendet kellett átalakítani 10 napossá. Fi-
gyelembe kellett venni és össze kellett hangolni a csoportbontást, a tantermek számát, a
szaktantermi rendszert a tanárok órakedvezményével és a helyettesítés új rendjét stb.
Típusosan ez az a helyzet, amelyet jobb a központnak, azaz az OPI-nak elkerülnie. „Cél-
szerű az órarend-készítés módjait határozott megszorítások mellett liberalizálni, az isko-
lákra bízni saját szisztémájuk alkalmazását.” (34)

5.) Végül pedig arra a „kialakult véleményre”, hogy nem dolgozható fel a tananyag,
túlterhelést okoz, az a válasz született, hogy ha az iskolákban csak a törzsanyagot tanít-
ják és a kiegészítő anyagot nem, akkor megoldható az ötnapos tanítási hét különösebb
korrekciók nélkül. Hogy így legyen, a szakfelügyelet és a tájékoztató nyújtana segítséget.
(35) Enyhe fenyegetés. 

Az OPI javaslata felvet még egy hangsúlyozottan elméleti lehetőséget is: egy új tan-
tervi reform indítását, ami szakmai szempontból indokolt is lehetett volna: öt napos taní-
tási hétre tervezett új tanterv lenne a korrekt megoldás. Ezt az utat nem vállalta az okta-
tási kormányzat két évvel az új oktatási törvény megszületése előtt, és zajongó pedagó-
gusokkal és szülőkkel a háttérben. Az OPI és a minisztérium döntésének értékelésében
szempont lehet, ha tudjuk: a minisztérium 1985-ban új tantervi koncepció kidolgozását
rendelte meg az OPI-tól, amelyet az teljesített is. (36)

A miniszterhelyettes a 2. javaslatot fogadta el. (37) 
Mindennek a zavarosságnak a kiváltó oka a lengyel munkások voltak, akiknek elegük

volt a létező szocializmusból. 

Négy példa a szimbolikus beszédre 
Pléh Csaba a hatvanas évek pszichológiájáról írva kifejti, hogy a választott kutatási té-

máknak szimbolikus jelentősége volt. (38) A pavlovi lekötözött és kondicionálásnak alá-
vetett kutya a passzív befogadó ember képét sugallta, s vele szemben az instrumentális
pszichológia, a „próba-szerencse” tanulási modell a szabadságot, az egyén önálló jogát
üzenték. Skinnert hazájában mint a szabadság korlátozóját gyanakodva nézték, felénk
maga volt a szabadság ideálja. 

A csoporlélektan (Mérei) azon megállapításai, amelyek szerint az önkéntes csoportok
hatékonyabbak a megszervezettekkel szemben, egyben ellenséges üzenetet küldtek a szer-
vezett társadalomnak, a lélek mérnökeinek, nem is végső soron a tervszerű iskolai neve-
lésnek. Csakis a szociometriai kutatási helyzetben lehetett szabadon választani, egyébként
kizárólag a Hazafias Népfront kijelölt jelöltjeire. Sokan beszélték ezt a nyelvet.

E szimbolikus beszéd egyébként nemcsak kizárólag a pszichológia sajátja, ilyen nyelvet
használt legalább az ország negyede, harmada a nyolcvanas években; így olvasta például
Spiró Györgytől az ,Ikszek’-et és Temesi Ferenctől a ,Por’-t, így nézte a színházban az
,Imposztorok’-at és azonosíthatónak vélte a ,Hamlet’ szereplőit egy-egy közéleti figurával. 

Nos, efféle politikai üzenetek érkeztek a pedagógia felől is kevésbé a széles, inkább a
szűkebb szakmai közéletbe. 

1) Például ilyen volt a reformpedagógia, az alternatív oktatás témája is. Politikai jelen-
tése, szimbolikája a hetvenes-nyolcvanas években nyilvánvaló: lehessen az egységes ok-
tatással, iskolával szemben mást állítani, amit nem leng át a hivatalosság, ami nem köve-
ti a normál iskolák rendjét, mert éppen ezektől igyekszik különbözni. Bármely fajta is-
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kolai alternativitás nemcsak az úgynevezett létező szocialista iskolával, hanem a mono-
litikus politikai berendezkedéssel szembeni szakmai nyelven megfogalmazott kritika is,
s egyben technika is volt. 

Roppant népszerűek voltak a radikális nyugati példák is, amelyeknek az iskolára és a
politikai rendszerre vonatkoztatott üzeneteit laikusok többsége és a szakma nem hivata-
los része érteni vélte. (39) Meg lehetett tenni, és hogy ez a korai nyolcvanas évek egyik
jellegzetessége, abból is látszik, hogy elvétve, akkor is kötelező penzumként jelent meg
a „polgári pedagógia bírálata”, amely a hetvenes, különösképp pedig az ezt megelőző év-
tizedek mindennapi rutinja volt. (40)

Akadtak szétágazások a hivatalos pedagógián belül is, amit mozgalmi nyelven revizi-
onizmusnak, nem pedig alternatív iskolának mondtak volna. A létező szocializmuson be-
lül működő alternatíva, Gáspár László iskolája Szentlőrincen volt (s talán vele szemben
állították Budapesten a Hernád utcában a szocialista nevelőiskola modelljét). Ennek az
üzenete a létező marxista pedagógia iskolájának, pontosabban ezek képviselőinek szólt,
eléjük tárva a tiszta, az eredeti marxi értékek alapján szerveződő elméletet és praxist. (41)
Akinek tetszett e modell és a technikája, az óhatatlanul balról, fundamentalistaként, de
még a rendszer határain belül demonstrált a létező szocializmussal szemben, nem úgy,
mint a „másként alternatív” pedagógusok.

E szimbolika felértékelte az alternatív iskolákat a puha diktatúrában, s éppen ezért ho-
mályosult el, hogy ezenfajta iskolák éppen olyan jelentéktelen súllyal szerepelnek a vá-
gyott és torzan látott Nyugat oktatási rendszerében, mint amilyennel a szentlőrinci kísér-
let szerepelt nálunk. Mihály Ottó írja a radikális iskolamozgalmat bemutató könyv elő-
szavában, hogy „jellegzetessége éppen az, hogy működő iskolái a hivatalos közok-
tatáspolitikán- és intézményrendszereken kívül, illetve annak peremén helyezkednek el.”
(42) Azt hiszem, az alternativitás jelentése, ideológiai üzenete fontosabb volt, mint a
technika maga. 

2) A mannheimi tudásszociológia által leírt Kelet-Európára jellemző kettősséget látom a
„rejtett tanterv” elméletében, a sorok közötti olvasás képességét, „a másképp gondolkodunk
és másként viselkedünk” hétköznapi életgyakorlat kimondását, amely nélkül ember sem tá-
jékozódni, sem élni nem tud a Béketábor belvilágában és persze a későbbiekben sem. (43)

Ebben az értelemben határozott és egyértelmű politikai üzenete volt a „rejtett tanterv”-
elméletnek is. (44) A szimbolikát megfejteni ma már nem nehéz: van a hivatalosság, a
formális tanterv, és van vele szemben az iskolában a tényleges eseménysor. Az egyik
nyílt, a másik rejtőzködésre kényszerül. Az ők és mi közötti különbség kifejezésére al-
kalmas metaforává vált ez a tétel. 

A mai is méltán népszerű elmélet szerint a központi és az iskolai szint között egyfajta
szűrő van, amely csak bizonyos elemeket enged át a központi akaratból az iskolai praxis-
ba: az iskola egyedi belső szabályvilága, valamint az iskola környezete és adottságai el-
lenállást fejtenek ki. Miben mutatkozik e különbség, mire gondolhatunk, kérdi a szerző,
„Arra, hogy – esetenként – gyerekeink meglepően jól tudnak olyan dolgokat, amelyek-
ről az iskolában említés sem történik; arra, hogy értékorientációjukban, attitűdjeikben, ál-
talános emberi viselkedésükben néha olyasmit fedezünk fel, ami teljesen ellentétes azzal,
amit pedagógiánk hirdetett, deklarált céljai szerint elvárnánk tőlük.” (45) Sapienti sat. 

3) A társadalmi igazságosság, az esélyek egyenlőségének problémája változó intenzi-
tással húzódott végig a nyolcvanas években. Azt hiszem, sokaknak fel kell idéznem (oly
hosszú idő telt el azóta), hogy a szocialista társadalom alapeszménye a társadalmi igaz-
ságosság, az egyenlőség volt, amelyből a példának okáért az ingyenes egészségügyi el-
látáson túl az egységes műveltséget adó általános iskolát, a magántulajdon tilalmát is
levezették. A szociális ellátás foka komoly legitimációs probléma forrása lehetett. Azok,
akik kimutatták, hogy a szocializmus alapjainak lerakásán fáradozó társadalomban van
szegénység, a tanulók és iskolák tanulmányi teljesítménye között van különbség, s nem

52

Vita (Báthory Zoltán: A maratoni reform 1–2.)



az uralkodó munkás-paraszt osztály gyakorolja a hatalmat, hanem a vele szövetséges ér-
telmiségiek, súlyos kellemetlenségre számíthattak a hetvenes években. (46)

Az egyenlőtlenségek feltárása egyfelől a rendszer legitimitása ellen irányuló kritika-
ként jelent meg, másfelől pedig a rendszer belülről történő megújításához adott komoly
érvet elsősorban a reformkommunistáknak, akik a közoktatás korlátozottan, de mégis ja-
vítható hibájaként mutatták és látták e problémát is. (47) A hivatalos pedagógiai kutatók
a reparálási program mellé álltak. Feltételezésük szerint (ha Gazsó Ferenc pontosan idéz)
„ha az iskola a képességek mindenoldalú fejlesztését hatékonyan látná el, továbbá érté-
kelési rendszere a képességek egész rendszerét tartaná szem előtt, megszüntethetné az
előnyös helyzetű rétegek iskolai előnyeit.” (48) A szocializmus legitimációs problémája
e felfogás szerint voltaképpen a pedagógia eszközével megoldható. A társadalmi réteg-
ződés ügye voltaképpen a képességek fejlesztésén múlik, ami puszta technikai ügy, hi-
szen „léteznek olyan pedagógiai módszerek, amelyek lehetővé tennék, hogy a tanuló tel-
jesítmények lényegében függetlenedhessenek a szülők munkajellegével, iskolázottságá-
val, kulturális szintjével meghatározott környezethatásoktól.” (49)

Ennek az állításnak politikai üzenete világos: nemcsak a szocializmus funkciózavará-
nak a feloldása múlik a pedagógián, hanem
az iskola egyben letéteményese a társadalmi
egyenlőség megteremtésének. 

Ha Gazsó Ferenc tisztán idézi e gondola-
tokat, akkor kérdés, hogy a magyar pedagó-
giai elit tudatosan maradt-e távol az IQ-vitá-
ból, vagy az egyetlen Vörös László (50) ki-
vételével nem vette észre, hogy milyen je-
lentőségű vita zajlik a polgári világban. (Ve-
lük ellenétben a politikától függetlenedő ma-
gyar pszichológia fiatal képviselői és a
gyógypedagógusok nagy súllyal vettek ben-
ne részt.) A nem-szocialista pedagógusok és
pszichológusok a hetvenes években, de még
a nyolcvanas évek elején is arról vitáztak,
hogy az emberi képességek közötti különb-
séget mennyiben magyarázza a genetikus
determinizmus és mily mértékben hat a kör-
nyezet. E két tényező elválasztható-e egy-
mástól, és ha igen, akkor melyik hatása a
meghatározóbb. Az iskolai teljesítmények
mennyire vezethetők vissza az öröklött adottságokra, ehhez képest mennyire az iskolá-
ból szerzett és az iskolán kívüli hatásokra. Jó lenne tudni, hogy mi mondatta a Gazsó ál-
tal feltehetőleg pontosan idézett pedagógus kutatói körrel, hogy a környezeti, ezen belül
a tudatosan szervezett iskolai hatások a döntőek. Honnan az önbizalom? 

Erről és effélékről nem lehetett akkor nyíltan beszélni a tanulatlanság és az uralkodó
légkör miatt, de jelentése és intellektuális ereje nyilvánvaló volt. Miképpen az is, hogy
az elmaradt IQ-vita miatt ma az üdvösnél erősebben él a hit az iskolában megszerezhető
képességek alapján szerveződő társadalom megteremthetőségében. 

Nagyon valószínű, hogy nem a pedagógiai módszerek gyengesége és a képességek tel-
jes körét felölelő mérési módszerek hiánya vagy gyengesége volna a legjobb magyarázat
arra, hogy a cigányok és a magasan képzettek intézményes elkülönülése ma, 2000-ben
már tény, önálló iskolájuk, iskolatípusuk van. (51) Lehet, hogy a fentebb említettnél ko-
molyabb érv az 1985-ös oktatási törvény által elindított iskolaszerkezet-átalakító folya-
mat eredményének tekintetni a nagyfokú szegregációt? 
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A reformpedagógia, az 
alternatív oktatás politikai jelen-

tése, szimbolikája a hetvenes-
nyolcvanas években nyilvánva-
ló: lehessen az egységes oktatás-
sal, iskolával szemben mást állí-
tani, amit nem leng át a hivata-
losság, ami nem követi a normál

iskolák rendjét, mert éppen
ezektől igyekszik különbözni.

Bármely fajta iskolai
alternativitás nemcsak az

úgynevezett létező szocialista is-
kolával, hanem a monolitikus

politikai berendezkedéssel szem-
beni szakmai nyelven megfogal-

mazott kritika is, s egyben 
technika is volt. 
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4) A szimbolikus jelentésre további példa a vizsgarendszer koncepciója. Eredetileg,
ha jól tudom, Szebenyi Péter használta az out-put kontroll kifejezést, mint tanügy-irányí-
tási technikai fogalmat. Megítélése szerint a decentralizáció azt jelentené, hogy a „köz-
ponti hatóságok … a tanulási-nevelési folyamat ellenőrzését nagymértékben csökkente-
nék, ellenben kidolgoznák az out-put ellenőrzés módozatait.” (52) Innen csak egy lépés
volt a külső vizsgák rendszerének ötlete. (53) A koncepció számos jelentése közül az
egyiket a pedagógusok nyomban megértették, és másfél évtizedig mást sem lehetett hal-
lani, mint a kimeneti szabályozás nagyszerűségét. Ha az iskola kimeneti teljesítményét
és esetleg a bemeneti állapotát vetik össze, akkor a kettő közötti időszakban nem lesz
sem szakmai ellenőrzés, se felügyelet. Volt azonban e szimbolikának másik jelentése is.
A vizsgák szervezése és a követelmények nemcsak az iskolától, hanem a hivatalosságtól
is függetlenek lennének, tehát a követelményeket nem a hatalom, a Párt ellenőrzése alatt
álló központi intézmények szabják meg, hanem a hozzáértők, a szakma. 

A teória hihetetlen népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy a magyar iskola-
rendszer a vizsgarendszer szabályozó erejére hivatkozva alakult át a kilencvenes évek-
ben, anélkül, hogy fizikai értelemben kiépült volna a vizsgarendszer. A szegedi Alapvizs-
ga Központban tudtommal igen kis, a nullához közelítő számban vizsgáztak eddig. (54)
A külső, független vizsgatestület eszméjéből annyi maradt meg, hogy az iskola igazga-
tója már nem tagja többé az érettségi vizsga vizsgabizottságának. (55)

A decentralizáció és az iskolai autonómia jelentése 

Egyértelmű, hogy a központosítás szitokszó volt a nyolcvanas években, s maradt a ké-
sőbbiekben is. A közoktatás decentralizációja a „mi és ők” közötti különbség lefedése
programideológiájának jeles példája. (56) 2000-ből visszatekintve világosan látható,
hogy az oktatási ágazat nyolcvanas években történő decentralizációja alapvetően a szak-
irányítást érintette. A döntési hatáskör egy részét a tanácsi és központi szintről iskolai
szintre helyezte. Az intézményen belül pedig az oktató-nevelő testület kollektív döntésé-
re bízta az iskola ügyeinek irányítását, köztük a saját vezetőjük megválasztását is. 

A tanácsi szakigazgatás ellensúlyaként hozták létre a Megyei Pedagógiai Intézeteket
1985 után (57), amelyeknek feladata az iskolai autonómia támogatása. A minisztérium a
háttérintézményeire és az új megyei (regionális) pedagógiai intézetekre támaszkodhatott,
új szakigazgatási szervezeti rendet hozva létre. Ez a terv sikerült. Az iskolák úgy lettek
szakmai tekintetben önállóak, hogy függetlenné, autonómokká váltak, ám az autonómia
gyakorlásához pénzügyi függetlenségük nem jött létre. A pénzügyi irányítás tehát fenn-
maradt. Voltaképpen az iskolák autonómiájának határát csak a pénzügy korlátozhatta. 

Az is tudott dolog volt, hogy nem lehetett szóba hozni a nyolcvanas években sem a
szocialista társadalomvezetés lényegét adó, a közigazgatást megkettőző párt-irányítást és
az előbbi két szférát a hatvanas évek elejéig ellenőrző államvédelmi igazgatási rendszer
szerepét sem (amely eseti belügyi irányítássá, ennek részeként munkásőrséggé szelídült).
Tabu volt ez, miképpen az orosz nyelvoktatás kötelező volta. 

Kérdés persze, hogy lehet-e a szó nyugat-európai értelmében ebben az irányítási mo-
dellben decentralizációról beszélni, ha fennmaradt a munkahelyi pártszervezet és a BM
ellenőrző szerepe, a KISZ, az Úttörő Szövetség (58), még akkor is, ha ezeknek a szerve-
zeteknek ereje s vele jelentőségük lépésről-lépésre gyengült, s amelyeket végül a
„négyigenes” szavazás törölt el. Ha jót tudom, Nyugat-Európában a decentralizáció azt a
folyamatot jelenti, amelynek során a szabadon választott parlament által bizalmat kapott
kormány hatásköreinek egy része a helyi társadalom által szabadon választott önkor-
mányzat hatáskörébe kerül. Magyarországon ez nem így történt az önkormányzatokról
szóló törvény elfogadása előtt. 

A választáson alapuló demokratikus berendezkedés kizárt volt a nyolcvanas években, a
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társadalom érdekeinek nevében az MSZMP lépett fel, s állta el az utat minden más politikai
erő elől. A szocialista decentralizáció voltaképpen az 1948 és 1953 közötti tiszta sztálini mo-
dell fokozatos lebontásaként értelmezhető, amely során a hatalom fenntartásán kívül bármi
leadható volt, a tanácsi szakapparátus növelhette hatáskörét, a választásokon a Hazafias
Népfront már több jelöltet is állíthatott, a szocialista demokrácia szabályai szerint születhet-
tek meg a döntések az üzemi négyszögekben. A hatalom márpedig az egypártrendszeren ala-
pult még a ’85-ös oktatási törvény idejében is, ehhez nem lehetett hozzányúlni. 

Ilyen hatalmi berendezkedés közepette csakis a szocialista demokráciáról lehet beszél-
ni. Valószínű, hogy csak a későbbi események fényében tűnik úgy, hogy „ez a törvény
nem az állam-szocialista rendszer számára készült” (59), hiszen senki sem számolt a szo-
cialista tábor összeomlásával, amit szimbolikusan a berlini fal lerombolása jelentett (60),
csakis az állam-szocialista rendszer számára készülhetett, de hatását már nem ebben a
rendszerben fejtette ki. A kettő nem ugyanaz. Báthory Zoltán cikksorozata, majdani
könyve éppen ezért nagyon fontos, mert világossá teszi, hogy a szocialista és a polgári
demokrácia közötti átmenet feldolgozása még előttünk áll, s ha ez a munka elkezdődne,
akkor a nevéhez fog kötődni. Az Iskolakultúrában megjelent cikksorozata mint megke-
rülhetetlen kezdet fog szerepelni. 

Ami a közoktatás irányát befolyásolni tudó szakmai és politikai elit lehetőségeit illeti,
a technikák különbözőek voltak. A pátirányításon kívül mozgástere csak az egészségügyi,
közoktatási, közművelődési stb. ágazat szakmai elitjének volt, amelyik az ágazati közszol-
gáltatást végző intézményekben dolgozó szintén szakmabeli orvos, népművelő pedagógus
stb. nevében és érdekében lépett fel a mindkettőjüket felügyelni szándékozó szakirányí-
tással szemben. A cél világos volt: meg kell szerezni a szakirányítás fölötti kontrollt.

A pártirányítás feletti ellenőrzést pedig a páron belül a reformisták szerezték meg lé-
pésről lépésre – ha jól látom. A két szféra között átjárás, párbeszéd és összjáték alakult
ki, miképpen azt Báthory Zoltán több helyen leírja, például az OPI és az Oktatáskutató
által készített ’85-ös törvénykoncepcióinak, vagy a két intézmény új igazgatójának 1980-
ban történő kinevezése kapcsán. 

A nyolcvanas évek első felében mindkét próbálkozás sikerrel járt.
Eszmetörténet szempontjából annyi ma már látható, hogy a Gazsó Ferenc nevéhez kö-

tődő 1985-ös oktatási törvény irányítási koncepciója – benne az iskola szakmai autonómi-
ája, a fenntartó ellenessége, az önszerveződésre építés gondolata – nem az ő szellemi ter-
méke. Szerepe politikusi szerep volt, amit sikeresen játszott: törvényt fogadtatott el azon
szervezetekkel, amelyeket Báthory Zoltán leír. A koncepciót azonban egy pedagógus-
szakértő írta, rendkívül szakszerűen, szép és zárt logikával – vélhetőleg Szebenyi Péter.

A Minisztertanács 1984. május 10-én ülésén elfogadta a közoktatás-fejlesztési progra-
mot, ezt követően jelent meg a Mihály Ottó – Szebenyi Péter – Vajó Péter által jegyzett
,A közoktatás fejlesztésének néhány kérdése’ című dokumentum (61), amely egy fejezet
kivételével lényegében azonos az Országos Pedagógiai Intézet ,Közoktatásfejlesztési
koncepciója és programja (1984–2000)’ című dokumentummal. 

,A Közoktatási rendszer irányítási mechanizmusa’ című új fejezet a hatalomgyakorlás
rendjére tett javaslatot, amely vagy alternatívaként, vagy állításként lényegében mindazt
tartalmazta, amit az 1985-ös törvény jogi szintre emelt: az iskolák önfejlesztéséről beszél
a fejezet. Olvasható, hogy „az egyes intézmények maguk alakíthassanak, választhassa-
nak programokat, iskolakoncepciókat”. (62) Ugyanitt megtalálhatjuk a tantestület igaz-
gatóválasztási jogának javaslatát – alternatívaként. (63) Voltaképpen ez a fejezet az
1985-ös oktatási törvény szakmai koncepciója. 

Különösen érdekes a tanácsi és az oktatási rendszer egymástól független – mondhatni
ágazatok szerinti – párhuzamos decentralizációjából fakadó konfliktus. Voltaképpen egy-
szerre két autonómia-koncepció, két minisztérium, két elit kezdett el vetélkedni: az egyik
az iskolai, a másik pedig a helyi irányítás önállóságát akarta. 
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Az iskola önállóságát építő pedagógus-kutatók érzékelhették, hogy hatáskörének bő-
vülésével a tanácsi irányítás nagyobb ellenőrzést kapott az iskolák fölött, mint korábban
gyakorolhatott. „Az elmúlt időszak némely decentralizálási intézkedése nem segítette,
hanem inkább gátolta a szakmai kompetenciának, az iskolák önfejlesztési mechanizmu-
sának kialakulását, s ezzel a központi oktatáspolitikai célok hatékony megvalósulását”.
(64) A helyi – decentralizált – irányítás az iskolai akaratképzési szándék tekintetében ép-
pen olyan rossz volt, mintha központosított lett volna a rendszer. „A közép- és alsó szin-
ten nem egyszer erősödött a túlcentralizált (sic!) vezetési stílus, igazgatási stílus” (65) –
mondja a vezető pedagógiai kutató. A helyi oktatásirányítás pedig [az iskolánál] széle-
sebb társadalmi igényeket kifejező központi irányelvekkel az önállóságra, a demokratiz-
musra hivatkozva száll gyakran szembe az [ágazati irányítással], a helyi iskolai önálló-
ság kibontakozását viszont az egységesség… szükségességének hangoztatásával…

akadályozza”. (66)
Ebben a paradox helyzetben a központi

(általuk befolyásolt) politika sérelmét látták
a helyi irányítás erősödésében. A helyi szak-
irányítást kikerülő technikában keresték te-
hát a megoldást 1985-ben; „az iskola háttér-
intézete a megyei intézet, a megyei intézete-
ké az országos intézetek”. (67) Abban a
helyzetben pedig, amelyben szabad válasz-
tásnak esélye nincs, a népképviselet is ága-
zati szervezésű: az iskolatanácsokból épül
fel a demokratikus struktúra a tanácsokhoz
asszociálva. Az iskolákban a majdan „…lét-
rehozandó iskolatanácsoknak… kapcsolód-
niuk kell a megyei, városi, városi jogú,
nagyközségi tanácsokhoz.” (68)

Kialakult az iskola, a helyi irányítás, a
központ hatalmi háromszöge, amelyben az
önszerveződő iskolák szövetségese az okta-
táspolitika központja lett, amelyik az isko-
lákra és nem mindkettőjük ellenfelére, a he-
lyi irányításra kívánt támaszkodni. 

A rendszerváltás után kialakult önkor-
mányzatokkal szembeni fenntartásoknak e
mentalitás a történeti előzménye, amely egy-
aránt bizalmatlanul kezeli a helyi szakmai irá-
nyítást és az iskoláktól függetlenül választott
önkormányzati képviseleti rendszert. Ennek a

mentalitásnak fényében kapja meg értelmét a „szakmaiság”, „az iskola pártok feletti ügy”
kifejezésforma, amely egyaránt távol akarja tartani a szabadon választott laikusokat az is-
kolák ügyeitől és a hivatalt az ellenőrzésből. 

Báthory Zoltán tisztán érzékelteti, hogy ’85 körül az iskolák mennyire ódzkodtak a
központi döntésre autonómmá válni. Mindebből az következik– csakis számomra –,
hogy nem az iskolákban alakult ki a szakmai önállóvá válás akarata. Nem az iskolában
dolgozó pedagógusok körében fogalmazódott meg e politika, hanem a nevükben fellépő
pedagógiai-kutatói és politikai elitben. Még a kilencvenes évek második felében is igen-
csak részlegesen váltak szakmai tekintetben önszervezővé az iskolák. A Nemzeti alap-
tanterv keretei között helyi tantervet valamennyi általános iskolában és gimnáziumban
tantárgyanként az iskolák 5–16 százaléka készített önállóan, a többi helyi tanterv forrása
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az OKI, az MKM és mások által felkínált mintából származott. (69) Az autonómia felté-
tele nem a gyakorolt szakmai önállóság, hanem a függetlenség, amelynek birtokában az
iskolák az önkormányzatoktól és a minisztériumtól leválhattak, izolációba fordulhattak. 

Az a benyomásom, mintha azok a problémák, amelyekre a ’85-ös törvény választ
adott, elsősorban az elitet foglalkoztatták volna, és a hozzá csatlakozó, a pedagógusok
elenyésző hányadát kitevő aktív csoportot, amely valamit akart: alternatív iskolát, 8 osz-
tályos gimnáziumot, külön érettségit Pécs városának, benne felsőoktatásának stb. Az is-
kolai szinten dolgozó többséget azonban hidegen hagyta a reform, akadékoskodónak mu-
tatták magukat a reformorientáltak előtt. Persze lehet, hogy nincs igazam, s a távolság-
tartó magatartást az évtizedes diktatórikus irányítás építette volna ki bennük (70), nem
pedig az önállóságra való utasítással szembeni ellenállás. (71)

A ’85-ös oktatási törvény, illetve belőle származó jogszabályok számos eleme vissza-
köszön a rendszerváltás utáni új jogi dokumentumokban és az iskolák mindennapi életé-
ben. A nyolcvanas években döntéshozatali vagy döntés-előkészítői helyzetbe kerülő pe-
dagógus-szakértő csoportok politikai nézetei, akkori értékállításai élnek mind a mai na-
pig. Közülük néhányan a kilencvenes években is a közélet aktív szereplői voltak a nyolc-
vanas években letisztult mentalitással. Mindez nem lebecsülendő szakmai-politikai siker,
komoly teljesítmény, amihez gratulálni kell és illik. 

Maratoni reform?

A Báthory Zoltán vezette Értékelési Csoportnak a nyolcvanas évek közepén megjelent
egyik belső kiadványában olvasható hogy a tantervi reformok szakaszosan jelennek meg
a magyar közoktatásban, valamint hogy minél kevesebb szereplője van a reformnak, an-
nál rövidebb ideig tart a reform megindítása és az iskolák átállítása közötti időszak. (72)

A nyolcvanas évek előtt a leghosszabb ideig, 8 évig, az úgynevezett ’78-as reform tar-
tott, amikor is a szocialista demokratizmus elérte legmagasabb fokát. Számos új csoport
került abba a helyzetbe, hogy a tanterv szerkezetébe, tárgyába elhelyezze a maga teljes-
ségében vagy kisebb-nagyobb kompromisszumok árán részleteiben a maga értékrendjét.
A legsikeresebb közülük az akadémikusok köre, az egyetemi szféra egy szelete volt.

Menjünk egy kissé messzebb, hogy jobban lássunk. 1970-ben az MSZMP X. kong-
resszusa indította el formálisan a ’78-as tantervi reformot. Fel kell idéznem, hogy az Új
Gazdasági Mechanizmust (UGM) ellenző politikai csoport nézete szerint a növekvő sze-
mélyi tulajdon, a bővülő háztáji gazdaság, a melléküzemágak prosperitása társadalmi
egyenlőtlenséget szült, a munkások helyzete romlott például Gáspár Sándor szerint. Az
UGM-et az értékválság forrásának tekintették e körök, munka nélkül lehetett jövedelem-
hez jutni, s egy lángossütő többre vitte, mint egy diplomás, keveset olvasnak az emberek
stb. E baloldali nézetű politikai szárny természetes szövetségest talált abban a pedagógi-
ai elitben, amelyet 1965-ben megakadályoztak az általuk készített 1961. évi III. oktatási
törvény végrehajtásában. 

Helyes értékeken alapuló, a szocialista embertípust formáló nevelésre és korszerű mű-
veltségre van szükség, amelyik követi a tudományos-technikai forradalom szükségleteit –
jelentették ki a X. kongresszus előtt az V. Nevelésügyi Kongresszuson. (73) Meg kell kez-
deni a közoktatás felülvizsgálatát, szólt a X. kongresszus határozata, s ez ’72-ben meg is
történt. (74) A keményvonalas, ideológiai (érték) kontrollt képviselő régi pedagógus gár-
da irányításával tananyagcsökkentéssel indul meg a tantervi reform, ami menetközben – a
hetvenes évek közepén, második felében – irányt váltott és önmaga ellentétébe fordul át. 

1945 óta először történt meg, hogy az akadémiai szféra formálisan be tudott lépni az
oktatás tartalmának kialakításáért folyó politikai küzdelembe. Az egyetemi, a tudomá-
nyos szféra képviselői töltötték meg tartalommal  a ’78-as reform elején kialakított óra-
tervi, tantárgyi szerkezetet, a fakultációs rendszert a gimnáziumban – amit korábban az
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általános iskola képviselte szocialista tömegoktatás képviselői alkottak meg –, elsősor-
ban olyképpen, hogy a tankönyvek megírásának és kiadásának folyamatát vonták ellen-
őrzésük alá. 

A ’72-es párthatározatot követően egy évvel jött létre az akadémikusok lobbija, talán
ellensúlyként hozták létre az ötvenes-hatvanas években kipróbált pedagógus-szakértő-
politikus nemzedékkel szemben. Lehet, hogy ebben is Aczél György volt a kulcsszereplő.

A tudósok és a pedagógusok egymásra találása érdekes folyamat lehetett. Az MTA-bi-
zottság elnökségéből emeljük ki az OM, OPI akkori és későbbi képviselőit: Benczédy Jó-
zsef (minisztérium 1973-ig [75]), Kontra György (az OPI igazgatóhelyettese 1973-tól),
Köpeczi Béla (a későbbi miniszter), Margócsi József (a nyíregyházi Tanárképző Főisko-
la igazgatója), Párizs György (Tudományszervezési és Informatikai Intézet igazgatója)
Pataki Ferenc (76), Rét Rózsa (titkár) (77), Szabolcsi Miklós (az OPI majdani igazgatója)
és Vajó Péter (az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjának igazgatója [78]). Láthatjuk, hogy
hatalmi szempontból jól komponált, kiegyensúlyozott szervezetet hoztak létre, amely
szakmai, politikai, államigazgatási és biztonsági szempontoknak egyaránt megfelelt.

Ez a tudós csoport összetételéből fakadóan korlátlanul, ám informálisan tudta befolyá-
solni a tantervi reform folyamatát. Ha szükségesnek látta, interveniálni tudott, hogy mi
legyen az oktatás kötelező tartalma, a szempontjukból kívánatos óraszámi szerkezet.
Szentágothai János, az MTA elnöke például kifejti 1975-ben, hogy ők bár nem kívánnak
részt venni az „operatív folyamatokban”, de az Oktatási Minisztérium figyelmét csakis
azért hívják fel, hogy a „kitűzött nevelési iskolai céllal ellentétes torzulást ne szenved-
jenek… [ha az óratervi] időmegkötöttség... a természettudományos és matematikai neve-
lésre hátrányos megoldásokat sugalmazhatnak.” (79)

Igazán érdekes, hogy az 1975-ös Magyar Tudomány-számban még nincs önálló neve-
lési fejezet, az majd az 1976-os változatban jelenik meg, amelyet Lóránd Ferenc írt. (80)
1975-ben még ,Iskola és műveltség’ címmel jelenik meg az MTA első, nyilvánosságnak
szánt dokumentuma, amelyik tisztelettudóan követi a kor jellegzetes rituáléját, az oktató
iskolával szemben a nevelés szerepének elsődlegességét hangoztató szóhasználatát: ne-
velési területekről beszél, ahol oktatási tartalmakat (követelményeket) írnak le. Ebből a
gondolatkörből és a központosító brit reformpolitika termékéből, a core curriculum-ból
(81) lesznek később a Nemzeti alaptantervben „műveltségi területek” a decentralizációt
erősítő politika keretében.  

Az MTA 1976-ben készítette el állásfoglalását (82), de komolyabb politikai súlyt e
csoport ’77–78 körül kapott, amikor az Új Gazdasági Mechanizmust visszavenni szándé-
kozó gazdaságpolitika kudarca új gazdaságpolitikát és ezzel együtt új belpolitikai fordu-
latot váltott ki. (83)

Az akadémiai fordulat nem kis zavart okozott az iskolai pedagógus körökben, ahol,
mint Báthory Zoltán leírja, értetlenül és ellenségesen álltak az MTA-val és a háborút ki-
váltó tankönyvekkel szemben. Az általános iskolában, a szakközépiskolákban, szakmun-
kásképzőkben, szakiskolákban, a felsőoktatásra fel nem készítő gimnáziumban dolgozó
100 ezernél is több pedagógus meglepődése érthetővé válik, ha felidézzük a nagy tekin-
télyű Szentágothai János akadémikus, a későbbi MDF-es képviselő értékvallását, amit a
tanároknak kellett volna megvalósítható célként elfogadniuk: „Rettenetes gondolat, hogy
– a remek műfordítás ellenére – nem érezhettem volna soha eredeti zamatát Rainer Maria
Rilke ,Kindheit’ (,Gyermekkor’), Shelley ,Ode to the West Wind)’ (,Óda a nyugati szél-
hez’), Poe ,A Dream within Dream’ (,Álom az álomban’), vagy akár Baudelaire ,Une
charogne’ (,A dög’) című versének”. (84) Az ilyen és ennyire magaskultúra idegen test
volt a tömegoktatásban, és ma is az, sőt a tankötelezettség kiterjedésével még inkább az-
zá válik. 

Szabolcsi Miklós akadémikus OPI-igazgatói megbízásával a reform-orientált kutatók
és a tudósok egymásra találása és együttműködése intézményesült. A szövetség erős volt,
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hiszen az ellenfél közös: a régi pedagógia, a régi kommunista, a régi műveltségkép, a ré-
gi ideológiai apparátus. 

Ha bárkinek továbbra is kétsége volna ezek után afelől, hogy az Országos Pedagógiai
Intézet jelentős súllyal szerepelt az országos oktatáspolitika formálásában, s hogy a pe-
dagógus-szakmai elit fontos politikai tevékenységet folytatott – az csakis az én hibám. 

Végjáték

A tudományos szféra csakis az MSZMP nagy súllyal rendelkező szereplőinek támo-
gatásával győzhetett. A rendszerváltással magától értetődően el is enyészett ez a szemlé-
let mint kommunista és egyben túlterhelést okozó elem, átadva a terepet annak a peda-
gógiai gondolkodásmódnak, amelynek filozófiája szerint a szemlélet fontosabb, mint az
elmélet, s a hétköznapi ésszel belátható igazságokra kell inkább terelni a fiatalok figyel-
mét, semmint a tudományos módszertannal feltártak felé, továbbá amelyik elutálta azt az
emblematikus szintre emelkedett tankönyvet, amelynek történetét Pála Károly remekül
fogta össze. (85)

Szabolcsi Miklós 1988-ban lemond, és ezután kezdődik a NAT-kísérlet, amelyben új
politikai és tartalmi alapokon kívánta meghatározni a műveltséget az ezredfordulón az a
pedagógus-kutatói kör, amelyik a közoktatás ügyét nem a köz, hanem a pedagógusok
szakmai kompetenciájába sorolta, lassan egy évtizede. Maratoni lett a reform, más nem
is lehetett, hiszen a rendszerváltás után, a többpárti viszonyok között sokkal több érték-
rend lett legális, mint volt valaha az elmúlt évtizedekben. 

Egy ilyen berendezkedésben a nem-oktatási-célú politikák másodlagos hatásai rend-
szeresen gyengítik a közoktatás bármilyen irányú szakmai belső (inherens) rendjét, mint
ahogy a Solidarność a tantervi reform végrehajtását. A négy évenkénti parlamenti szabad
választásokon – nem a szakértelem fokán, nem is a szakmába tartozás okán – alapuló
kormányok a maguk értékei szerint akarnak berendezkedni, amellyel a korábbi berendez-
kedéshez képest instabilitást hoznak, benne a kormányzati cikluson átívelő tantervi refor-
mok sikerének szerény esélyét. 

Ám addig, amíg hiány lesz a jól képzett, az igazgatás logikája szerint dolgozó köztiszt-
viselőkben, addig a saját maguk által felállított teóriát követő kutatók és szakértők töltik
be a legmagasabb közigazgatási posztokat. A trend megfordulását abból fogjuk látni,
hogy a vezető kutatók karrierpályája kisebb részt a politika, nagyobb hányadban pedig a
tudomány felé vezet. 

Jegyzet

(1) A Kispál és a Borz dalszövege.
(2) BEREND T. Ivánról és RÁNKI Györgyről szól a fáma.
(3) A szocialista tudomány és a politika jellegzetes összefonódására példa FRISS István életútja is. A külön-
féle nevű kommunista párt gazdaságpolitikájának hatvanegyig egyik irányítója volt 1945-től, majd haláláig a
Központi Bizottság tagsága (1978) révén befolyása fennmaradt. Aktív politikusi tevékenysége mellett a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatója, majd haláláig tudományos fő-
tanácsadója volt ugyanott. 
(4) A fenti anekdota tudásszociológiai szempontból elemezve is érdekes. A hatvanas évek-hetvenes évek gaz-
dasági reformpártiai között az Új Gazdasági Mechanizmus (UGM) azért vált népszerűvé és maradt fenn a mai
napig, mert leleplezte a konzervatív ellenfelet. Szubjektívvá vált hirtelen az a terület, amelyet formálisan-hivat-
alosan a tudomány által feltárt objektív történelmi szükségszerűségnek hirdettek, amelyet a Párt képviselt.
Éppen ezért állt minden bírálat fölött egyszerre az uralkodó tudományos állítás és a Párt.
(5) Várakozni generációs és politikai okokból kellett. A pedagógiai elit korfáját erősen megfaragták 1950 körül,
s a jó természetes ésszel megáldott és politikai tekintetben javarészt kifogástalan fiatalokat a ’70-es és ’80-as
években életkoruk és szakmapolitikai beállítottságuk szorította háttérbe. 
(6) Az Egyesült Államokban eltöltött szűk év után egy rakás oktatáspolitikai szakkönyvvel érkeztem haza, és azzal
az elhatározással, hogy hivatásos tudós legyek, amit JARUZELSKI tábornok 1980. december 13-i katonai ha-
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talomátvétele magerősített: nem volt realitása a szocialista rendszer evolutív megváltoztatásának. Ez az a kevés
dolog egyike, amiben igazam volt. 
(7) Például LUKÁCS Péter lakásán. Fel sem merült, hogy a munkahelyen tarthatnánk efféle szakmai beszél-
getést, a magánviszonyok és a munka világa összemosódtak.
(8) Ha jól emlékszem, BÁTHORY Zoltán műhelyéből MÁTRAI Zsuzsa vett ezen részt, és talán SZEBENYI
Péter is. 
(9) GAZSÓ Ferenc, SÁNTHA Pál, TÁNCZOS Gábor, VÁRHEGYI György, illetve az oktatás területén
időlegesen megjelentek közül FERGE Zsuzsa nevét kell megemlítenem, valamint GAZSÓ Ferenccel és
VÁRHEGYI Györggyel közösen írott munkája kapcsán PATAKI Ferencet. (Diákéletmód Budapesten, Gon-
dolat, Bp, 1971)
(10) Lásd erről SZILÁGYI Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp, 1999.
(11) Az alakuló közgyűlést 1989. június 5-én tartották az Oktatáskutató Intézetben. Az alapító tagok: ANDOR
Mihály, BÁTHORY Zoltán, CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, FORRAY R. Katalin, HALÁSZ
Gábor, HÁBERMAN M. Gusztáv, HORVÁTH Attila, KÁDÁRNÉ FÜLÖP Judit, KOZMA Tamás, LUKÁCS
Péter, MÁTRAI Zsuzsa, MÉSZÁROS István, MIHÁLY Ottó, NAGY József, NAGY Mária, PŐCZE Gábor,
SÁSKA Géza, TRENCSÉNYI László, VIDÁKOVICS Tibor. Forrás: SÁSKA Géza magánlevéltára.
(12) „...fórumokat szervezünk tudományos kérdések megvitatására; állást foglalunk tudomány- és oktatáspoli-
tikai kérdésekben…” uo. 1. old.
(13) BÁTHORY Zoltán – BALLÉR Endre – NAGY József – SZEBENYI Péter (szerk.): Nemzeti Alaptanterv
– első fogalmazvány. Székesfehérvár, 1990.
(14) LUKÁCS Péter – VÁRHEGYI György (szerk.): Csak reformot ne… Szakértők az iskola megújításáról.
Edukáció, Bp, 1989.
(15) A magam kézzel írott dátumozása szerint 1989. június 5-én készült el az anyag, amelyen MIHÁLY Ottó,
BÁTHORY Zoltán, BOGNÁR Mária, DOBSI Attila, HORTOBÁGYI Katalin, HORVÁTH Attila, KERESZ-
TY Zsuzsa, PŐCZE Gábor, TRENCSÉNYI László, VEKERDY Tamás neve szerepel.  
(16) 1989. május 22-én vitatták meg e koncepciót. Mindkét tanulmány formálisan az MM számára készült
(MUNKÁCSINÉ koordinált), s mindkettő koalíciós jellegű, a csoport kohéziójának megteremtésére törekvő
munka. Mindkettő feltünteti, hogy a szerzők álláspontja nem szükségképpen tükrözi a koncepció egészében
foglaltakat. 
(17) BESSENYEI István, CSONGOR Anna, FARKAS Péter, FORRAY R. Katalin, HALÁSZ Gábor, KOZMA
Tamás, NAGY József (aki ekkor az OKI igazgatója volt), NAGY Mária, PÉTERI Gábor, POLONYI István,
SÁSKA Géza, SEMJÉN András, SETÉNYI János, SURÁNYI Bálint és SZALAI Júlia. 
(18) ANTAL László – BOKROS Lajos – CSILLAG István – LENGYEL László –  MATOLCSY György: For-
dulat és reform. Közgazdasági Szemle, 1987. június
(19) Lásd a történetet a Medvetánc 1987. évi mellékleteként kiadott Fordulat és reform-kötetben. Lásd
LENGYEL László írását.
(20) Az Országos Pedagógiai Intézetben a szakmai és politikai tevékenység kibogozhatatlanul gabalyodott
össze, s ettől a szereptől jól elkülönült az a fajta – nem is szeretett – technikai-igazgatási tevékenység, amilyen
az érettségi tételek, az OKTV versenyek megszervezése volt. Érthető, hogy az OPI megszüntetése után létre-
jövő Országos Közoktatási Intézet a régi szerepek közül elsősorban a programalkotó, modernizátori, kutatói
szakmai-politikai, de nem a technikai vonalat kívánta felvenni, amelynek ellátására később az Országos
Szervezési Intézet (OSZI) szerveződött. 
(21) Lásd erről GAZSÓ Ferenc – HALÁSZ Gábor – MIHÁLY Ottó (szerk.): Törvény és iskola. Javaslat a
közoktatási törvény szabályozására. Iskolafejlesztési Alapítvány, Bp, 1992. KOZMA Tamás pontosan ismerteti
az események néhány fontos elemét a Népszabadság 1991. április 13-i GYARMATI SZABÓ Éva által készített
interjújában. In: KOZMA Tamás: Reformvitáink. Educatio, Bp, 1992. Különösen fontosak a 204. és az azt
követő oldalak.
(22) Lásd erről NAGY Sándor: A neveléstudomány mai helyzetéről. Társadalmi Szemle, 1958/4. sz.;
BERENCZ János: A dogmatizmus és revizionizmus jelenségeiről a 3. sz.-i magyar pedagógiában. Pedagógiai
Szemle, 1957/3. sz. vagy SZARKA József: Folytatva és mégis újrakezdve. Pedagógiai szemle 1957/2. sz.
(23) DARVAS Péter, aki ma a Világbank oktatási referense, vissza akarta vonni a Pedagógiai Szemléből cikkét,
mert a főszerkesztő az „októberi események” szófordulatot „ellenforradalomra” akarta változtatni. 
(24) Megítélésem szerint ettől a munkától lehet számítani az MSZMP-től független oktatás-politikai írás kezdetét. 
(25) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum polcairól „feldolgozásra” levették az ominózus számokat. 
(26) Valószínűleg a három szerző közül SZEBENYI Péter kritizálja a központi irányítás „döntés-ellenőrzés-
korrekció” mechanizmusát, mert ez a technika nem a fejlesztést, hanem a működtetést erősíti. Szerző szerint az
ideális központi irányítási magatartás az „önfejlesztő tevékenység” támogatása. Lásd MIHÁLY Ottó –
SZEBENYI Péter – VAJÓ Péter: A közoktatás fejlesztésének néhány kérdése. Országos Pedagógiai Intézet, Bp,
1984. 82. és a következő oldalak. uo. 84. old.
(27) A hírt az MM főosztályvető helyettese (SZABÓ László) közli a Köznevelés 1981. február 20-i 18. számában.
17. old. Az MT. Határozatot követte az 1967. évi II. törvény (A Munka Törvénykönyvéről) végrehajtásáról szóló
48/1979 (XII.1.) MT rendeletet módosította a Minisztertanács 12/1981.(IV. 27.) MT számú rendeletével, amelyel 
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heti 42 órás munkahetet állapított meg (Mt.3.-§), 40 órás munkahét bevezetéséről a 1044/ 1983 (X.27.) MT
határozata és 1085/ 1983 (X.27.) határozata rendelkezik. Igaza van BÁTHORY Zoltánnak: életszínvonal-javító
intézkedésként kommunikálta akkor a Párt, szemszögükből logikusan elhallgatva a döntés tényleges motívumát. 
(28) BÁTHORY Zoltán: Maratoni reform. Iskolakultúra, 2000/10. sz. 48. old.
(29) uo.
(30) Évi 3–400 forintnyi jövedelemcsökkenéssel számoltak az OPI-ban. Az új kötelező óraszámot az 5/1982
(V.8) MM. és a 120/1982 M.K. 15 szabályozta.
(31) BAKONYI Pál kéziratos feljegyzése KÖPECZI Béla 1983. április 2-án tartott beszédéhez. SÁSKA Géza
magánlevéltára.
(32) SZABOLCSI Miklós előterjesztése HANGA Mária miniszterhelyettes számára Az ötnapos tanítási hét
bevezetésének hatásáról (Helyzetelemzés és javaslatok).
(33) uo. 5–8. old.
(34) uo. 7. old.
(35) SZABOLCSI Miklós előterjesztése HANGA Mária miniszterhelyettes számára Az ötnapos tanítási hét
bevezetésének hatásáról (Helyzetelemzés és javaslatok). Lelőhely: SÁSKA Géza magánlevétára.
(36) Országos Pedagógiai Intézet Általános Tananyag- és tantervfejlesztési Igazgatóság: Koncepció vala-
mennyi iskolafokozat tartalmi fejlesztésére. Bp, 1985. szeptember–október. Összefoglalta CSOMA Gyula.
(37) Lásd Miniszterhelyettesi felügyeleti terület I. Emlékeztető az 1983 március 29-i értekezletről. 1. napiren-
di pont. Ld. 36. sz. lábjegyzetet. Lelőhely: SÁSKA Géza magánlevéltára.  
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(41) Lást kifejtve GÁSPÁR László nagydoktori disszertációjában: A szubjektumok termelése. Adalékok a marxi
életmű pedagógiai tartalmához. Pécs, 1983.
(42) BÁLINT Mária – GUBI Mihály – MIHÁLY Ottó: A polgári nevelés radikális alternatívái. Tankönyvki-
adó, Bp, 1980. 5.o. 
(43) MANNHEIM Károly: A gondolkodás struktúrái. Kultúraszociológiai tanulmányok. Atlantisz Kiadó,
Budapest, 1995. Uő: Tudásszociológiai tanulmányok. Osiris Kiadó, Bp, 2000. Különösképpen A szellemi
képződmények ideológiai és szociológigi értelmezése című rész. (183–201. old.)
(44) SZABÓ L. Tamás: A látens hatásrendszer fogalma és vizsgálata. Tantervelméleti füzetek 2. OPI, Bp,
1979.
(45) uo.
(46) KEMÉNY István 1971-ben folytatott szegénykutatására, KONRÁD György – SZELÉNYI Iván: Az
értelmiség útja az osztályhatalomhoz c. könyvére, CSÁKÓ Mihály és LISKÓ Ilona szakmunkáskutatására gon-
dolok például.
(47) GAZSÓ Ferenc: A közoktatási rendszer társadalmi funkciói és funkciózavarai. Szociológia, 1980/2. sz. 
(48) GAZSÓ Ferenc megállapítása. Egyenlőtlen esélyek és iskola. In: Megújuló egyenlőtlenségek, tár-
sadalom/iskola/ifjúság. Kossuth, 1988. 7. old. 
(49) uo.
(50) VÖRÖS László: Az IQ-vita: az örökléselvűek argumentációja. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont,
1979.
(51) ANDOR Mihály – LISKÓ Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Bp, 2000.
(52) MIHÁLY Ottó – SZEBENYI Péter – VAJÓ Péter: A közoktatás fejlesztésének néhány kérdése. Országos
Pedagógiai Intézet, Bp, 1984. 87. old.
(53) SÁSKA Géza: A tananyag-szabályozás kétfajta logikája és eszköze. Pedagógiai Szemle, 1988/5. sz., uő:
Vizsgarendszer: javaslat egy eredmény (output) által történő szabályozás kialakítására. Az Értékelési Központ
közleményei. Országos Pedagógiai Intézet, Bp, 1987. 
(54) Az a rejtély pedig magyarázatra vár, hogy miért vezették be a kilencvenes években a kétfokozatú érettségit,
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(57) Kivétel az 1912 óta folyamatosan fennálló Fővárosi Pedagógiai Intézet. 
(58) Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény 12. §-a szerint „a Magyar Úttörők Szövetsége, a Magyar Kom-
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(64) uo. 82. old.
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(66) uo. 83. old.
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(68) uo.
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(70) BÁTHORY Zoltán: Maratoni reform 2. rész. Iskolakultúra, 2000/11. sz. 7. old.
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kutatások 103. sz.) 
(72) SÁSKA Géza: A szakaszos fejlődés tünetei a magyar közoktatás-politikában 1950 és 1980 között. A
tananyagreformok, az általános iskolai szelekció és az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusai. Az Értékelési
Központ közleményei, Országos Pedagógiai Intézet, Bp, 1986.
(73) Ld. az Ajánlásokat. Ötödik Nevelésügyi Kongresszus II. Bp, 1971. 293–309. old.
(74) Ld. Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai. Tankönyvkiadó, Bp, 1973. Az MSZMP Közpon-
ti Bizottsága 1972. június 15-i határozata, 55–73. old.
(75) Majd a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Budapesten létesített tagozatának a vezetője.
(76) PATAKI Ferenc pedagógiai kutatóként indult, majd a hatvanas években tevékenységét a lélektan területére
helyezte. 
(77) Az OPI munkatársa lesz SZABOLCSI Miklós mellett.
(78) Az OPI majdani igazgatóhelyettese és egyesek szerint BM-összekötője.
(79) SZENTÁGOTHAI János: Iskola és műveltség – Az Akadémia közreműködése az ezredforduló iskolai alap-
műveltségének megtervezésében. Magyar Tudomány, 1975/3. sz. 129. old.
(80) Vessünk egy pillantást e munkabizottság névsorára, és dőlten jelöljük az ekkori pedagógiai-
oktatásirányítási szférát – BOKSAY Zoltán, BURKA Endre, GÁSPÁR László, LORÁND Ferenc (titkár), PATA-
KI Ferenc (a szakértői csoport vezetője), RÁDI Péter, RÉT Rózsa, SURÁNYI János, SZÉKELY Róbertné,
SZÉPE György, VARGA Tamás és ZIBOLEN Endre.
(81) SÁSKA Géza: Charta vagy Bulla: avagy brit hatások Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 1997/7–8.
sz. 36–55. old. 
(82) A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és ajánlásai a távlati műveltség és az iskola nevelőtevé-
kenység fejlesztésére. Bp, 1976. Az MTA-dokumentum 1980-ban a Műveltségkép az ezredfordulón címmel
jelent meg. RÉT Rózsa (szerk.) – BEREND T. Iván – CSÁSZÁR Ákos – MARX György – NÁDORI László
– POSZLER György – SZENTÁGOTHAI János – SZÉPE György – SZŰCS Ervin: Műveltség az ezredfor-
dulón. Kossuth Kiadó, Bp, 1980.
(83) Lassú visszarendeződés kezdődik. Lazulnak a személyi tulajdonban (sic!) lévő lakások forgalmának
szabályai, a telek-lakás és üdülőtulajdon birtoklásának rendje. Magyarán a magántulajdon a közösségi (állami)
tulajdonnal szemben legálissá válik a Minisztertanács január 12-i ülésén. Az Új Gazdasági Mechanizmust
ellenzők vezérfigurája, BISZKU Béla elveszti KB titkári pozícióit és nyugdíjazzák, a régi vonal képviselőjét
felmentik az MSZMP KB 1978. április 19–20-i ülésén. Lásd: A szocializmus útján. Akadémiai kiadó, Bp, 1982.
A gazdaságpolitikáról lásd LAKI Mihály: Vállalatok megszüntetése és összevonása. Közgazdasági és Jogi
Kiadó, Bp,  1983. 
(84) SZENTÁGOTHAI János: Előszó. In: RÉT Rózsa (szerk.): Műveltség az ezredfordulón. Kossuth Kiadó,
Bp, 1980. 8. old.
(85) PÁLA Károly (szerk.): Tankönyvháború. MTA Irodalomtudományi Intézet – Argumentum Könyvkiadó,
Bp, 1991. A könyv a VERES András által szerkesztett Irányított irodalom-sorozatban jelent meg.
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Oktatás és politika: 
rendszerváltó viták

1982-ben egy kis kutatói közösség – tagjai Halász Gábor, Lukács
Péter és Nagy Mária voltak – egy szöveggyűjteménnyel állt elő. Ez a

szöveggyűjtemény zömében angol szerzők magyarra fordított cikkeit
adta közre az oktatásról és a helyi politizálásról, s egy összefoglaló
tanulmánnyal kezdődött, amelyet az említett kutatók kollektívan
jegyeztek. Ez az írás szakított az oktatáskutatás Magyarországon

uralkodó – és még sokáig sokunk által elfogadott – paradigmájával. 

Az oktatásügyben lezajló történéseket e tanulmány nem a statisztikailag adatolható,
ámde a szemlélő elől rejtett – rövid távon észlelhetetlen, ámde hosszú távon alap-
vető – gazdasági, társadalmi (népesedési, mobilitási, infrastrukturális stb.) folyama-

tok eredőjeként értelmezte. Ehelyett arra mutatott rá, hogy az oktatásügyet konkrét szemé-
lyek és csoportok a saját aktuális érdekeiknek megfelelően igyekszenek változtatni. S ez-
zel ismeretlen világot tárt föl, az oktatáskutatásban addig ismeretlen módon. A nyolcva-
nas évek történetének az a vonulata, amelyet közelről ismerek – az oktatáspolitikát hátte-
rező társadalomkutatások története – ezzel a szöveggyűjteménnyel kezdődik. Írásomban
ezt a vonulatot szeretném bemutatni. Nem törekszem (nem törekedhetek) teljességre.
Mondanivalóm néhány műhöz kötődik: egyesek közülük ma már/még ismeretlenek. 

A tervezés és döntés anatómiája

Az oktatás politológiája a hazai politikatudomány kibontakozásához kapcsolódik. Míg
a hazai szociológia kezdetei a kádári „konszolidációra” (az 1960-as évek második fele)
nyúlnak vissza, és ennek a korszaknak a tudománypolitikáját tükrözik, addig a politika-
tudomány a rendszer harmadik szakaszának terméke. Jelzi, hogy a Kádár-rendszer foko-
zatosan, de gyorsuló ütemben veszített integráló erejéből, és hogy ezt a szerepét fönntart-
hassa, mind szélesebb értelmiségi köröket próbált hatása alá vonni. Ez a nyitás egyfajta
politikai pluralizmussal is (kényszerűen) együtt járt. Ahogy a politikai rendszer mono-
polisztikus jellege csökkent és széttöredezett, a fölszín mögött mind többek számára vál-
tak láthatóvá azok az alkumechanizmusok, amelyek a történéseket az 1980-as években
meghatározták. Ezeket az alkumechanizmusokat egyelőre még a politikai rendszer adott
keretei között sikerült tartani; a politikai érdekegyeztetések szereplői csak az 1980-as
évek harmadik harmadában jutottak odáig, hogy a Kádár-rendszer elitje mellett egy má-
sodik politikai elitként is föllépjenek. Az 1980-as években még megmaradtak (megtart-
hatók voltak) a különböző szakértői körökben. Kitüntetett szerepet játszottak a különbö-
ző tervelőkészítő fórumok (a VI. és a VII. ötéves terv előkészítése; ezek az ötéves tervek
fogták át az 1980-as évtizedet). E tervelőkészítések során találkozott ugyanis az orszá-
gos, középszintű és helyi szakértő értelmiség az úgynevezett döntéshozókkal. Azaz a po-
litika „csinálóival” és végrehajtóival. 

Ez már más „politika” volt, mint amiről az 1960-as és az 1970-es években beszéltek.
Akkor a politikát az állampárt monopolizálta. A hatvanas-hetvenes években a teljes köz-
élet politikai ügyként fogalmazódott meg, és mint ilyen állt párt- (állami) ellenőrzés alatt.
Az oktatáspolitika sem különböző érdekcsoportok képviseletét és érvényesítését jelentet-
te az oktatásban, hanem a párt (párton belüli csoportok) törekvéseinek közérdekként tör-
ténő megjelenítését és elfogadtatását az igazgatási szervezetek – mögöttük pedig (rejtőz-
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ve már) a pártszervek – csatornáin. Az 1980-as évek mind látványosabb újdonsága volt,
hogy a szembenálló törekvések egyre nyíltabban fogalmazódtak meg és szembesültek
egymással, az igazgatási és pártszervek pedig a korábbi érdekközvetítő (egyesítő, „fel-
összesítő”) szerepből kizökkenve mindinkább a vitatkozó érdekcsoportok egyikévé vál-
tak. Az első lökésszerű változást ebben az irányban az 1980-as évek elejének megújulá-
si kísérlete hozta – a Kádár-rendszer utolsó nagyobb modernizációs erőfeszítése –,
amelynek révén az oktatáspolitikába bekerült például Pozsgay Imre. 1985-től a rendszer
bomlása felgyorsult és feltartóztathatatlanná vált. Ennek a folyamatnak a dokumentuma
az oktatáspolitikában az 1985-ös törvény vagy akár a korai NAT.  

Az az értelmiség, amely az 1980-as években tanult oktatáspolitizálni, már nem terve-
ző szakértőként definiálta magát, aki hosszú távú folyamatokat akart föltárni (a hatvanas
évek); nem is kritikus társadalomtudósként, aki megkockáztatta bírálni a rendszert (a het-
venes évek). Az új belépők szakmai-tudományos kifejezési formája a politológia lett. Va-
gyis a politikatudomány egy sajátos értelmezése, amely a politikai közösséget – a törté-
nészek egyre inkább nemzetet, a szociológusok inkább társadalmat, a közgazdászok még
népgazdaságot, a demográfusok és statisztikusok rendre lakosságot mondtak – rivalizáló

érdekcsoportoknak látta. Az akkor körülöt-
tünk kavargó eseményeket úgy fogták föl,
mint érdekcsoportok megjelenését és össze-
ütközését, a politika egészét pedig mint rész-
érdekek érvényesítését. Sőt e politológia
nemcsak tudománnyá, hanem egyfajta élet-
érzéssé és önmeghatározássá is vált: saját vi-
lágukat is így fogták föl, próbáltak politikus-
ként belekapcsolódni – vagy kommentátor-
ként kimaradni belőle. Fölelevenítettek egy
(képzeletbeli) politikai közéletet, s ezzel
hozzájárultak a (valóságos) politikai közélet
megelevenítéséhez. 

,A tervezés és döntés anatómiája’ című
kötetet is ez az életérzés lengi át. A borítója
is beszédes: szabályos, de darabjaira hulló
mértani ábra. A hasadások, amelyek az áb-
rán végigfutnak, eredetileg erők eredőjét
voltak hivatva kifejezni: hogy az egymás-
nak feszülő szándékokból alakul ki a terv.

De a kezdetleges nyomdai kiállítás miatt az ábra inverze vált érzékelhetővé. S ezt a be-
nyomást a cím is erősíti. A tervezés tudatosságot és nyugalmat sugall; a döntés pillana-
tot és kockázatot. Ez a könyv a korábbi (valóságos? vagy csak vélt?) egység megbom-
lásáról beszél.

Amikor a tanulmánygyűjtemény keletkezett – kiadásának éve 1986 –, épp a VII. öt-
éves tervet készítették elő, a Kádár-rendszer utolsó tervét. A VII. ötéves terv már nem
„népgazdasági” tervnek készült – sokkal inkább társadalmi-gazdasági tervnek az úgy-
nevezett társadalmi tervezés jegyében. Ez a társadalmi tervezés – a mögötte húzódó erő-
csoportokkal – szintén megérne némi visszaemlékezést. A kötet szerzői a VII. ötéves terv
ürügyén visszapillantottak az azt megelőző VI. ötéves terv történetére; bele is vetítve már
az évtized elejének eseményeibe is mindazt, amit az évtized közepén tapasztaltak. Így
vált ez a kötet nemcsak a tervezés és döntés, hanem egyúttal az oktatáspolitikai reform-
nemzedék „anatómiájává”. 

A tervezés úgy jelent meg benne, mint a parlament szimulációja. Az akkori reform-
nemzedék nem vagy nem világosan tudta ezt; közgazdász társaik már jobban értették,
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hogy egy megreformált tervgazdaság valójában a piacot – a piaci nyilvánosságot – utá-
nozza vagy helyettesíti. A tervezés azonban – hogy szimulálja a lefojtott és eltorzult nyil-
vánosságot – maga is átalakul. Többé nem a mérnöki tervezés mintáját követi (a logarlé-
ces szakértőkét), sokkal inkább egyeztetések során alakul ki (a piacon alkudozók). Ezt az
átalakulást igyekeznek bemutatni a kötet szerzői. Csatlakozva a fölfogáshoz – amely az
1980-as évek reformértelmisége körében széltében elterjedt Magyarországon –, hogy a
„fennálló szocializmus” viszonyai között valami sajátosan egyedi van kialakulóban: ez
az érdekegyeztető tervezés, ezek a félig nyilvános alkumechanizmusok. A különféle „ok-
tatástervezők” rendszerint részérdekeket képviselnek; az „oktatáskutatók” viszont mode-
rátorok, hiszen az oktatási rendszer egészét tartják szem előtt. 

Az, hogy az oktatáskutató  „politikát csinál” – döntéseket előkészít, sőt mintegy sugall
–, azt jelentette, hogy a korábbi politikai elit legitimációja jócskán meggyöngült. Többé
már nem tudta betölteni a versengő csoportok koordinátorának szerepét; ezt kiengedve a
befolyása alól mintegy a „kutatókra” bízta rá. Ebből táplálkozott ennek az értelmiségi cso-
portnak az elittudata, amely az 1989/90-es fordulat után, a parlamenti demokrácia föltéte-
lei között egyszerre csak hamisnak bizonyult, fölöslegessé vált, szertefoszlott. Az tudniil-
lik, hogy a változást egy új, a korábbinál szakszerűbb, kevésbé ideologikus értelmiség
helycseréje okozza – amivel a fennálló viszonyok nem változnak, de a lehetséges mozgás-
tér kitágul. Ez a közérzet már a mind ismertebbé váló ,Az értelmiség útja az osztályhata-
lomig’ című szamizdat kötetben megfogalmazódott, hogy azután a híres ,Fordulat és re-
form’ című „szakértői” (értsd: féllegális) írásban érje el a csúcspontját. ,A tervezés és dön-
tés anatómiája’ ugyanennek a közérzetnek a megjelenése az oktatáspolitikában. 

A kötet zárótanulmánya a tervezést – ahogy a szerzők az 1980-as évek közepén tapasz-
talták – a brechti színpadhoz hasonlítja. Az események különböző idősíkokban játszód-
nak ugyan, de mi mindezt együtt, egyszerre látjuk. Az oktatástervezés szintjei már nem
épülnek egymásra – fent elhatározzák és lent végrehajtják, vagy lentről javasolják és fent
elfogadják –, hanem fent és lent (és közte mindenütt) az érdekegyeztető „tervezés” egy-
szerre folyik. Maga a terv – vagyis az oktatásra vonatkozó politikai szándék, akarat, el-
határozás, döntés – mintegy meghatározhatatlanul emelkedik ki az alkudozó-egyeztető
oktatástervezés kavalkádjából. A bemutatás jól visszaadja, ahogyan a korábbi monopo-
lisztikus koordináció az oktatáspolitikában is fölbomlott.

Mi koordinálja tehát e különböző színtereken egyszerre zajló oktatáspolitikai alkufo-
lyamatot (az „oktatástervezést”)? A kor válasza erre az volt, hogy a távlati folyamatok.
Vagyis azok a gazdasági, népesedési, infrastrukturális változások, amelyek az oktatáster-
vezés hatáskörén – résztvevőinek befolyásán – túl, észrevétlenül, de föltartóztathatatla-
nul átalakítják az oktatásügyet és környezetét: a gazdaságot, a társadalmat – végső soron
magát a rendszert. Ezt a szemléletet az új oktatáskutató nemzedék is az előző
évtized(ek)ből tanulta; mint ahogy a hitet is, hogy e hosszú távú változásokkal szemben
a rendszer mintegy magamagát képes összetartani, mert a fönnállása mindnyájunk érde-
ke (a legvidámabb barakk). Jól fogalmaztunk: a hitet, a bizodalmat. Mert egyébként sem-
mi nem utalt erre; az adatok, amelyeket újra meg újra idéztek, szöges ellentétben állot-
tak azzal az illúzióval, hogy a rendszert még mindig valamely nagy hatalmú, ámde jóin-
dulatú tudatosság irányítja, s ez (ő) teret enged a változásoknak. Része volt ez annak az
általánosabb illúziónak, amelyet maga a Kádár-rendszer gerjesztett és táplált, és amely
keserű kiábrándulásba csapott át a fordulat után. 

Ha az (oktatási) rendszert (már csak) törvényszerűen ható folyamatok koordinálják, ak-
kor a politika – a tervezés és döntés – szerepe a reagálás. ,A tervezés és döntés
anatómiájá’-nak – utószava szerint – ez az üzenete. Nem az oktatástervező tervez, hanem
rajta kívüli tényezők; amit az oktatástervező megtervez (az oktatáspolitika): nem más,
mint reagálás ezekre a kihívásokra. A kutatónak tehát az a szerepe, hogy ijesztgessen:
ezekre a fenyegető kihívásokra hívja föl a döntéshozó figyelmét. Az oktatástervezés a jö-
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vő tudatos irányításából a krízishelyzetek megjóslásává és elhárításává vált. S ezzel bele-
simult abba a politikai környezetbe, amelyet a késői Kádár-kor teremtett Magyarországon.

Ez az a társadalmi-oktatáspolitikai tapasztalat, amelyben az 1980-as nemzedék oszto-
zott; ezen nőtt föl. Ezeket a tapasztalatokat – az egyeztetéses politizálás, az érdekkijárá-
sok, a kívülállás-kirekesztettség, az álobjektivitás – tapasztalatait tanulta meg és vitte to-
vább magával az 1990-es évekbe. Így keveredett  bele a nagy fordulatba. Közös öröksé-
günk volt ez; ami sokat magyaráz mindabból, ami 1990 után az oktatásüggyel és velünk,
oktatáskutatókkal történt.

Az 1985-ös törvény

Az 1980-as évek második felét – amelynek mérföldkövét talán az 1985-ös (több jelöl-
tes) választások jelentették – a központi bizottságból és holdudvarából kiinduló reform-
politika és az azt akadályozó, blokkoló középszint (megyei és nagyvállalati pártvezetés)
birkózásaként lehet leírni. Az MSZMP központi bizottságában és az értelmiségi-szakér-
tői körökben egyre erősebbé váltak azok a hangok, amelyek „fordulatot és reformot” kö-
veteltek, természetesen a „geopolitikai realitások” között. A külső föltételek alakulásával
– amelyeket itt most nem részletezünk, de amelyek közt közvetlenül kétségtelenül a leg-
fontosabbnak Gorbacsov reformpolitikája bizonyult – ez a törekvés vezetett el végül is
Kádár János lemondatásához és az MSZMP utolsó erőfeszítéséhez (1987–90), hogy ha-
talmon maradhasson. Ez a fejlemény ma már közhely. Amire kevesebb figyelmet fordí-
tottunk, az a „harci helyzet”, amelybe a reformpolitikusok és a reformértelmiség beleke-
veredett – vagy inkább beleszorult, belesodródott – azáltal, hogy törekvései mögött egy
változást akadályozó, a reformtörekvéseket blokkoló középszintű pártvezetés sorakozott
föl. A központból kiinduló reformerők és körök támogatásért így a középszintet kikerül-
ve a helyi szintű politikacsinálókhoz fordultak. Azt remélték, hogy így majd ők szorít-
hatják sarokba az őket blokkoló megyei irányítást.

Ez a fejlemény értelmezhetővé teszi, hogy az 1980-as években fokozatosan miért nőtt
meg a regionalitás és a lokalitás fontossága a kor hazai társadalomtudományosságában.
Azt is érthetővé teszi, hogy miért ingott meg a politikakutatók és a politika csinálóinak bi-
zalma a rendszerszemléletben és a távlati tervezésben. Magyarázza, hogy miért erősödtek
föl az önigazgatás és a lakóhelyi demokratizmus iránti érdeklődések olyannyira, hogy a
szocializmus (azaz a Kádár-rendszer) továbbélésének-korszerűsítésének az útját egy sajá-
tos „szocialista demokráciában” keresték. Párhuzamként és mintaként a társadalmiasítás
és  a közösségfejlesztés példáit kapcsolták hozzá a történelemből és a nemzetközi tapasz-
talatokból (elsősorban a harmadik világból és az alternatív politikai mozgalmakból).

Ami az oktatásügyben történt, ennek a folyamatnak a megismétlődése volt, természete-
sen az oktatásügy sajátságainak megfelelően. Számos megjelenési formája közül – úgy-
mint az iskolai önállóság, az oktatásügy társadalmiasítása, a szakfelügyelet fokozatos föl-
számolása és átalakítása szaktanácsadássá, kísérlet a megyei pedagógiai intézetek közpon-
ti irányítására és az iskolák közvetlen befolyásolására (azaz kiemelésük a középszintű ál-
lami és pártirányítás alól), az igazgatóválasztás stb. – a máig legismertebb (szakmai kö-
rökben pedig éppenséggel a legünnepeltebb) dokumentuma az 1985-ös oktatási törvény.

Azt hiszem, ezt a törvényt ma is többször emlegetjük, mint ahányszor (ma már) for-
gatjuk. Pedig tanulságos olvasmány. Az a legfőbb tanulsága, hogy általában nincs benne
(vagy csak igen-igen rejtjelezve) – az, amire hivatkozni szoktunk. Konszolidált, lekere-
kített, szinte a végtelenségig csiszolt és „egyeztetett” szöveg, amely a mai olvasónak ko-
rántsem sugallja mindazt a feszültséget, hőfokot, birkózást és várakozást, amelynek kö-
zepette megszületett. (Hozzáteszem, jóllehet talán nem itt a helye, hogy legfontosabb re-
formtörekvései egy akkor úttörő pedagógus-közvéleménykutatás szerint csaknem isme-
retlenek maradtak épp azok előtt, akikre hivatkozva a törvény szövegezői – személyesen
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az akkori miniszter – szavakba öntötték. Csalódás a reformértelmiségnek; az 1980–90-es
évek fordulóján nem az egyetlen.)

Nem itt a helye, hogy a törvény szövegelemzésébe belemélyedjünk; erre itt csupán
utalhatunk. Az ilyen elemzés – összevetve az 1993-as LXXIX. törvény szövegével –
mindenesetre tanulságos, mert jól mutatja a valóság és az illúzió közti törésvonalat – más
szóval mindnyájunk illúzióit, akik az 1980-as évekből jöttünk. Amiért az 1985-ös tör-
vény ma is úgy jelenik meg előttünk, mint a reformtörekvések foglalata – az elérhető leg-
nagyobb szabadság –, az egyszerűen abból adódik (a már említettek mellett), hogy az
1985-ös törvény még nem törvény a szó mai értelmében. Sokkal inkább deklarációk –
méghozzá szép, emelkedett és általános érvényű deklarációk foglalata. Rövid és szépen
(de legalábbis szabatosan) megfogalmazott kijelentései irányt mutatnak „a további fejlő-
dés kijelölése érdekében”. Nem pedig szabályoznak – mint az 1993-as (amitől egy tör-
vény korántsem emelkedett, sokkal inkább
minuciózus olvasmány). A tartalomelemzés
azt is kimutatja, hogy az 1985-ös törvény
szövegét ma már szokatlan szavak és kifeje-
zések sűrűsödése határozza meg, mintegy
„tudat alatt” befolyásolva és rögzítve a sza-
badság üzenetét (szolgáló, szervezett, elkö-
telezett, felelős, megfelelő, alapvető, közép-
ponti stb.). Várakozásunkkal (és emlékeink-
kel, benyomásainkkal) ellentétben az 1993-
as törvényben viszont szinte túltengenek a
nagy liberális szavak és kifejezések (szabad-
ság, jog, érvényesítés, lehető, önálló, függet-
len, közreműködés stb.). 

Legalább ennyire tanulságos, ha az 1985-
ös törvény fölfogását az 1993-asével hason-
lítjuk össze (tanulságos, mivel az 1980-as
évekből jöttek közül sokak fejében mái na-
pig él, hogy az 1985-ös törvény volt eddig a
legliberálisabb – szemben az 1993-as tör-
vénnyel). Nos, ha a vonatkozó törvényhelyet
föllapozzuk, kiderül, hogy az 1985-ös tör-
vény parancsoló szándékkal értékelvű (az
oktatás az ifjúság „szocialista, humanista
szellemű, az igaz hazafiság és a nemzetközi-
ség eszméit érvényesítő nevelését szolgál-
ja”). S épp az ennél sokkal szűkítőbbnek hitt,
annak tartott 1993-as törvény a liberális („Az állam és a helyi önkormányzati nevelési-
oktatási intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem.”).
Talán sarkítunk, mégis azt állítjuk, hogy – miközben liberális vágyainkat 1985-re vetít-
jük vissza – liberalizmusunk közös kiteljesedését mégiscsak az 1990-es évek hozták
meg. Nem véletlenül.

S itt a helye, hogy néhány szót szóljunk arról a legnagyobb liberális álomról, amely-
ben mindnyájan osztoztunk, akik az 1980-as években oktatáspolitikával így-úgy foglal-
kozni kezdtük. Az iskolai autonómiára gondolok, amelyet az 1985-ös törvény sűrűn
emlegetett helye többek közt az alábbiakban fogalmaz meg: „A pedagógusok és oktatók,
a tanulók és hallgatók... közösségei, illetőleg képviselőik részt vesznek a vezetésben. A
nevelési-oktatási intézmények széles körű kapcsolatokat tartanak fenn társadalmi kör-
nyezetükkel – a gazdálkodó szervezetekkel, az állami költségvetési szervekkel, a társa-
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dalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal s közösségeikkel –, és segítik egymás tevé-
kenységét.” Ebben a két bekezdésben (kihagyással idéztem őket) van összefoglalva talán
mindaz, amiben az 1980-as évek oktatáspolitológus nemzedéke hitt. A „közösségek”
szerepe – pedagógusoké, tanulóké és a szülőké az iskolában. A lakóhelyi önigazgatás fő
szereplői: a gazdálkodó szervezetek, az állami szervek, a társadalmi szervezetek – s mel-
lettük, úttörő módon: „az állampolgárok közösségei”.  Az együtt élő közösségek „részt
vesznek a vezetésben”, de legalábbis „segítik egymás tevékenységét”. Az iskola társadal-
mi környezetével együttműködve valósíthatja csak meg nevelői és oktatási feladatait. 

Ez utóbbi gondolat már a hatvanas évek vége óta ott bujkál a pedagógiai közbeszéd-
ben annyira, hogy később visszatérően pedagógiai dokumentumokban is megjelenik. Az
ún. „helyi nevelési rendszer” filozófiája, a „nyitott iskola” jelszava, később az „iskolai
önigazgatás” helyenként és csak óvatosan megfogalmazott kívánalmai (az önigazgatás
sokáig a jugoszláv Kardelj elhajlásának számított Magyarországon, később pedig a szo-
calista demokráciával azonosították) emelődtek törvényerejűvé 1985-ben, s készítették
elő gondolatilag az 1990-es helyi önkormányzatiságot, valamint a megyei szintű igazga-
tás (hatalomgyakorlás) szinte teljes elgyöngítését. Ha a gondolatok eredetét nyomozzuk
Magyarországon, akkor talán a ma már keveset emlegetett Amitai Etzioniig mehetünk
vissza, akinek ,Cselekvő társadalom’ című könyve (nehéz társadalomfilozófiai mű) az
1968-as nemzedék egyik iránymutató olvasmányává vált. S vele mindaz az álom és re-
ménykedés, amely egy sajátos, harmadik utat vélt megtalálni a megcsontosodott két má-
sik – a szabad versenyen alapuló parlamenti demokrácia, illetve a tervezésen alapuló ál-
lamszocializmus között (nyomai egyesek szerint az 1956-os magyar forradalom eszméi
közt is föllelhetők). Az a szocialista demokrácia, amelyet az 1980-as reformértelmiség
követni próbált, gyermeke a közvetlen (direkt) demokráciának, a társadalmiasításnak, a
lokális önkormányzatnak (lakóhelyi demokrácia). Többpártrendszer és képviseleti (par-
lamenti) demokrácia helyett közvetlen érdekérvényesítés; jogállam helyett közvetlen ér-
dekegyeztetés; nemzetköziség helyett lokalitás; kölcsönös függés helyett abszolút (de
legalábbis relatív) szabadság... Az iskolai autonómia ennek a gondolatkörnek a megjele-
nése a nyolcvanas évek megfogalmazásában.

Ehhez képest mindaz, ami történt (vagy ebből megvalósult) 1990 után, torzulásnak
tűnhetett. Mai napig él a meggyőződés – jobbára az 1980-ban oktatáspolitizálni kezdők
között –, hogy a szerves fejlődés az 1980-as eszmék alapján indult  meg és kellett volna
haladjon, s mindezt az 1990-es fordulat csak megzavarta (sőt, eltorzította). Talán leírhat-
juk ezt a szemléletmódot úgy is, mint azoknak a fölfogását, akik a nyolcvanas években
érintkeztek az oktatáspolitikáéval s kapcsolódtak bele; következésképp saját útjuk egy-
fajta kifejeződését. 1994-ben ők „tértek vissza” (s nem „a kommunisták” persze). S talán
nem is az 1989/90-es fordulatot, hanem az 1994–98-as periódust tekinthetjük az 1980-as
oktatáspolitikai nemzedék igazi hattyúdalának.

A NAT indulása

,A tervezés és döntés anatómiája’ annak a dokumentuma, ahogy egy társadalomtudomá-
nyilag (politikatudományilag) iskolázott, fiatalabb értelmiség – az oktatáskutatók – mintegy
„kívülről hatoltak be” az oktatáspolitika világába, és szakértőként befolyásolták ezt a vilá-
got. A NAT az oktatásügy belső szakértőinek – a pedagógiai kutatóknak – a kísérlete arra,
hogy az oktatáspolitikát belülről befolyásolják. Hogyan vált, válhatott a „tartalmi szabályo-
zás” e jellegzetes dokumentuma a központi irányítás eszközéből az intézmények fölszabadí-
tásának és a pedagógusok önállósításának eszközévé? A történetnek ez a szakasza már túl-
nyúlik a nyolcvanas éveken, sőt valójában a kilencvenes évek vitáit is magában foglalja. 

A NAT azokból a munkálatokból nőtt ki, amelyek egykori minisztériumi irányítással
az Országos Pedagógiai Intézetben folytak, s amelyeknek eredményeképpen az 1978-as
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tantervi reform megindult. A NAT e reform reformjaként alakult ki, a korábbi időszak re-
formmunkálatainak „kiigazításaként”. Az úgynevezett pedagógiai kutatók (később diva-
tossá vált, hogy magát mindenki oktatáskutatónak minősítette, elmosva a két csoport in-
dulása és háttere közti különbségeket) két jellegzetes csoportja működött együtt: tan-
anyagot tervezők és értékelési szakértők. (A történeti érdekesség kedvéért jegyezzük
meg, hogy az értékelés filozófiáját és eljárásait, valamint az ehhez illeszkedő tananyag-
tervezést együtt tanulták még a hetvenes évek elején egy nemzetközi szemináriumon, a
svédországi Graenna-ban.) Innen a meggyőződés, amely a NAT-ot mái napig is áthatja,
hogy tananyagot nem lehet mérés és értékelés nélkül tervezni; mérni és értékelni viszont
csak megfelelőképp preparált tananyagot lehet.

A NAT filozófiája valamivel későbbről – az 1980-as évek Angliájából – származott,
ahol Margaret Thatcher, az akkori brit oktatásügyi miniszter a kontinentális rendszerek-
kel próbálta kompatibilissá tenni a decentralizált angol oktatást (s közben meggyöngíte-
ni a helyi oktatási önkormányzatokat). Ehhez „tartalmi szabályozás” kellett, mivel az is-
kolarendszerhez képtelenségnek látszott (látszik mind a mai napig) törvényhozási eszkö-
zökkel nyúlni. Az angol nemzeti alaptanterv kísérlet volt arra, hogy a tanítás követelmé-
nyeit szabványosítsák, ha már az iskolarendszert európai módon nem lehetett. Ehhez ha-
tároztak meg olyan követelményeket – s társítottak hozzájuk értékelési eljárásokat –,
amelyekbe az eltérő tanítási anyagok és követelmények nagyrészt beleférhettek.

Margaret Thatchernek ez a kísérlete éppúgy nagy hatással volt a pedagógiai kutatókra
(akik értékelési tevékenységüket jobbára a hetvenes években kezdték), mint a nyolcva-
nas évek oktatáskutatóira az angol helyi oktatáspolitika világa. Abban az évtizedes me-
netben, ahogy a német alapú, szovjet közvetítésű filozófiai (marxista) pedagógiát egy
empirikus és pragmatista angol-amerikai kutatás váltotta föl, a szakértők új meg új esz-
közöket és eljárásokat tanultak és fedeztek föl, s ezekhez megkeresték (rendszerint föl is
fedezték, meg is találták) a nekik megfelelő oktatásügyi valóságot. (A ,Fordulat és re-
form’ értelmiségi előkészítői is ehhez hasonlóan fedezték föl és csikarták ki a késői Ká-
dár-kor gazdasági valóságából a gmk-kat és ktsz-eket, szimulálták a nyilvános érdek-
egyeztetéseket a már említett tervalkukkal.) A NAT és a pedagógiai kutatók esetében a
hazai helyzet – amelynek apropóján az angol tartalmi szabályozás alkalmazhatónak tűnt
és szükségesnek látszott – az iskolarendszer megbontása volt.

Az iskolarendszer Magyarországon már a hatvanas évek közepe óta bomladozott – az-
óta, hogy egy közgazdász csoport a munkaerő tervezésére hivatkozva a nyolc évfolya-
mos általános iskolát tíz évfolyamosra javasolta fölemelni (ami befolyásolta volna a kö-
zépfokú oktatás addigra kialakult rendszerét). A tíz évfolyamos iskolarendszer (az 1968-
as gazdasági reform egy jellegzetes „mellékterméke”) azután mintegy évtizednyi időre
meghatározta az oktatásügyről folyó vitákat, és szembeállította egymással a társadalom-
tudományi szakértőket az oktatásügy belső szakértőivel. A nyolcvanas években – a Ká-
dár-rendszer gyöngülésével, a gazdasági túlélésért folytatott küzdelemben – már nem az
1968-as reform szellemisége ért el az oktatásügybe, hanem sokkal inkább a túlélésért
folytatott küzdelem, az a bizonyos „maratoni reform”. A politikai akarat elszállt, elszi-
várgott az átfogó oktatási reformok mögül, a reformra készülők az oktatásügytől az egész
(politikai) reform felé fordultak. Az iskolarendszeren belül is ennek megfelelően egyfaj-
ta önmozgás indult meg, egyfajta „alulról induló reform” (iskolakísérletek). S megindul-
tak a viták nemcsak az általános iskola átalakításáról – amelyet az 1945-ös fölszabadu-
lás, valamint az 1948/49-es  szocialista kultúrforradalom jellegzetes termékének tartot-
tak –, hanem a szakmunkásképzés átalakításáról is (ezt pedig „a munkásosztály utánpót-
lásának” tételezte a mindenkori pártvezetés). Az áttörést az egykor híres Budapest-faso-
ri evangélikus gimnázium visszaadása szimbolizálta (1987).

A bizonytalanságban, hogy milyen is lesz hát az iskolarendszer, ha az egész rendszer
ingadozik, pedagógiai kutatók egy kiemelkedő csoportja nagy vállalkozásba fogott.
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Olyan tantervet javasoltak – ennek a szakmai körvonalait vázolták föl –, amely akkor is
érvényben lehet, ha az addigi iskolarendszer marad továbbra is érvényben (8 + 4), s ak-
kor is, ha más rendszerek lépnének életbe (például 4 + 8), netán egyszerre többféle is (a
fordulat után sokáig a favorit, nyugat-európai mintára, egy 6 + 6 rendszer volt). S ezt a
szakmai keretet, ugyancsak angol mintára, nemzeti alaptantervnek nevezték el. Az elne-
vezés, amennyire frappáns (NAT), annyira félrevezető is volt; épp beépített kétértelmű-
sége tette azzá. Hisz a „nemzeti” itt persze nem úgy volt nemzeti, mint ahogy az akkor
kibontakozó konzervatív erők értelmezték, hanem ahogy „nemzeti” volt például a Nem-
zeti Színház vagy a Nemzeti Múzeum (azaz abban az értelemben, hogy „országos”). Tan-
tervnek sem volt tanterv, hisz „tanterven” mindaddig egy olyan vezérfonalat értettek, ami
a tananyagot évfolyamokra és tantárgyakra bontva írta elő, hosszabban vagy rövidebben
(ezt egyesek aztán később sztálini tantervnek keresztelték el). Alaptanterv sem volt, hisz
nem a korábban törzsanyagnak nevezett közös anyagokat írta elő vagy le, amelyeket az-
tán a pedagógus vagy a tantestület bizonyos százalékig bővíthetett (az 1978-as tanterv

nagy vívmánya). Hanem ehelyett egyfajta
keretet igyekeztek kialakítani, amelyeken
belül további, most már konkrétabb tanter-
veknek kellett (volna) elkészülniük (úgyne-
vezett helyi tantervek). Sőt, a „helyi” tanter-
vek sem helyiek voltak – abban az értelem-
ben, mint Angliában, hogy azokat a helyi in-
tézményfönntartók írták volna elő (ez a
nyolcvanas évek vitáiban Magyarországon
meg sem fogalmazódott). Hanem sokkal in-
kább „iskolaiak”, hiszen a NAT-ot a helyi vi-
szonyokra az intézményeknek maguknak
kellett (volna) alkalmazniuk. 

Miért e sok kétértelműség? Kezdetben ta-
lán szándékolatlan volt, s csak abból az
ügyetlenségből fakadt, ahogy akkoriban a
közoktatásba importált angol fogalomkész-
letet magyarítottuk (még nagyobb ügyetlen-
ségek történtek a felsőoktatásban, terheiket
máig hordozzuk). Később azonban e kétér-
telműségeket már szándékosan hagyták meg

a NAT alkotói azt várva, hogy így a NAT politikasemleges maradhat, hisz valamennyi
politikai ideológia szótárában értelmezhető. Sajnos (vagy szerencsére?) nem így történt.
Elég csak azokat a helyeket végignézni, ahol a NAT első munkaváltozatait kiadták (hisz
a kiadás maga is engedélyhez volt kötve a nyolcvanas években, annak nem vállalása
nagyjából egyet jelentett egyfajta féllegális léttel). Nos, a NAT-ot 1990-ben egy székes-
fehérvári vállalati sokszorosítóban (Szövmű Vállalat) nyomtatták; az 1992-es változatot
sem a minisztérium, hanem a debreceni Pedellus BT sokszorosította. 1993-ban azonban
megjelent egy dokumentum – ugyancsak NAT címen –, amelyet a minisztérium egyik fő-
osztálya (szakmai irányítási főosztály) nevesített; s majd csak 1994-től jelenik meg a kö-
vetkező dokumentum a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kiadványaként. Ami
utal a NAT hányattatott sorsára. 

E sorsot röviden az alábbiakban foglalhatjuk össze. Indulásakor a szerzők olyan doku-
mentumnak szánták, amely egy szétbomló oktatási rendszert tartalmilag irányíthat, s ez-
zel egyúttal egyben is tart. 1990–94 között ellenben a tantervi változtatások igénye erő-
södött föl (ki kellett iktatni a kötelező orosz nyelvtanítást, megváltoztatni a történelem,
irodalomtörténet stb. tankönyvek értékeléseit, emellett sürgető szakmai szükségletként
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jelent meg az informatika, valamint a  nyugati nyelvek tanítása, a konzervatív kormány-
zat jellegzetes törekvéseként pedig a hittan tanítása is). Ehhez pedig nem egy NAT tágan
meghatározott kerete kellett (volna), hanem egy határozottan értékorientált, központilag
meghatározott vagy legalábbis kezdeményezett, befolyásolt tanterv. Így kellett (volna)
átértelmezni a NAT-ot. 1994-től kezdve viszont a NAT liberális értelmezést kapott,
amely szerint csupán keretül kellett (volna) szolgálnia az iskolák alkotóerejének kibon-
takozásához, illetve – esetenként – a fönntartóval folytatott kötélhúzásához. A NAT ak-
kori kimunkálói tehát – akik a nyolcvanas évek reformértelmiségével együtt (mint útitárs
szakértők) tértek ismét vissza az oktatáspolitikába – az eredeti dokumentumot, amely egy
szétbomló rendszer összefogására tett pedagógiai kísérlet volt, kezdték úgy megjeleníte-
ni, mint egyfajta „fölszabadítás pedagógiáját”.

Amiből sok baj származott. Legfőképp az, hogy a NAT – a vele kapcsolatos viták
révén – óhatatlanul belesodródott a pártpolitika világába, mivel ellenfeleivel is ott konf-
rontálódott (sajtóban és parlamentben), következésképp támogatóit is ott kereste és talál-
ta meg (nemzeti konzervatívok kontra szociálliberálisok). Ez a konfrontáció meglehető-
sen egyértelmű volt az 1990–94 közti időszakban, amikor a NAT-viták konzervatív
/liberális vonulata domborodott ki. Kétértelművé vált azonban épp akkor, amikor a
nyolcvanas évek „belső szakértői” épp kormányzati közelségbe kerülhettek. Ekkor
ugyanis a NAT-viták jellege sokkal inkább liberális/szocialista jelleget öltött, és magán a
kormányzó koalíción belül zajlott mint az egyik párt által dominált minisztérium harci ál-
láspontja a kormányzati többséggel szemben. 

Ennek a szakasznak a NAT-vitái – az egykori reformértelmiség jól ismert terepére (el-
intézetlen adósságához) visszakanyarodva – újra az iskolareformról szólt. A vitáknak ez
a vonulata nem kapott nagyobb nyilvánosságot; talán csak néhány hónapig tartott (idő-
határai még föltáratlanok); és a NAT szakértőinek tulajdonképpen a teljes meghátrálásá-
val végződött. Szólni a 6 + 6 iskolarendszerről szólt, a NAT egy rejtjelezett üzenetéről,
amelyet az eredeti szerzők azért tettek bele a dokumentumba, hogy ezúton is dokumen-
tálják, hogy a tartalmi szabályozás (is) képes átalakítani az iskolarendszert, méghozzá
egy kívánatos, nyugat-európai modell irányában (alighanem szintén angol mintákhoz
igazodva). Szocialista képviselők, amikor fölfedezték ezt a kimondott-kimondatlan szán-
dékot, élesen reagáltak (összekapcsolva ezt is azzal a vitával, hogy a liberális oktatáspo-
litika javítja vagy rontja-e az esélyegyenlőséget). A vita, mint jeleztük, épp csak föllán-
golt, aztán egyéb aktuális témák (tankönyvpiac, oktatási vállalkozások, főképp sikkasz-
tási ügyek) magukkal sodorták. Jeleként annak, ahogy a világ megváltozott az oktatás-
ügy „belső szakértői” körül.

A belső szakértők – akik nem a politizálást szimulálták kutatóintézeti falak közt, ha-
nem a tantervtervezést oktatáspolitikai fórumokon – még annyira sem voltak rákészülve
ezekre a politikai viharokra, mint azok a bizonyos „külső szakértők”. Ők (a külsők) leg-
alább számítottak rá, hogy viharba keverednek, sőt maguknak keresték a viharokat. A
„belső szakértők” ezzel szemben az iskolák világában voltak otthon – ide próbáltak visz-
szahúzódni, amikor a NAT körül politikai viharok törtek ki. Ezt az eltérő viselkedést az
1990-es évek új oktatáspolitikájának új föltételei között talán az életútjukkal magyaráz-
hatjuk a legkönnyebben. Azzal, ahogy egyikük – a nyolcvanas évek oktatáspolitikai re-
formértelmisége – a politikai rendszerváltozásban továbbra is a központi irányítás lebon-
tását kereste. Míg másikuk pedagógiai – nevezetesen tantervi és értékelési – gondolatai-
nak újrafogalmazásához keresett benne politikai hátteret.

*

A jelenkor-történet – az oktatás és az oktatáspolitika történetének ma nálunk is egyre
divatosabb területe – aligha lehet objektív. Akik ilyesmit írnak, inkább az indiai vakokra
emlékeztetnek, akik azon veszekedtek, hogy milyen is az elefánt, ha csak olyan, mint a
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füle, a farka vagy az ormánya. Az oktatáskutatás felől közelítve is csupán egy – valószí-
nűleg még többé-kevésbé rejtett – aspektusát láttuk-láttathattuk az 1980–90-es évek ok-
tatáspolitikájának. 

A szöveggyűjteménynek – amelyet a bevezetőben idéztünk – a nyolcvanas évek óta
számos variációja készült el. Kiegészítő fordítások is kísérték, mint például Margaret
Archer híres kézikönyvének vagy Thomas F. Green nálunk kevéssé ismert oktatási rend-
szerfilozófiájának a magyarítása. Nem ez volt azonban a valódi jelentősége. A valódi je-
lentősége az volt, hogy kiformálta és meghatározta egy egész oktatáskutató nemzedék
mentalitását.  Számukra az 1980-as évek a fölkészülés, az 1990-esek pedig a színrelépés
évei voltak. Talán nem tévedünk tehát, ha az oktatás politológiáját – azokat a bizonyos
„rendszerváltó vitákat” – úgy fogjuk föl, mint fölkészülést az oktatáspolitikai szerepvál-
lalásra. Igaz, hogy ez a szerepvállalás azután a kilencvenes években másként következett
be, mint ahogy e fölkészülők elvárták, remélték, kívánták. A nyolcvanas évek
oktatáspolitológusai nem „csinálták” ugyan a kilencvenes évek oktatáspolitikáját, de lé-
nyegesen befolyásolták. A nyilvános politizálást tekintve kevésbé látványosan, de – to-
vábbra is inkább szakértések és háttérviták homályában maradva – hosszabb távon alap-
vetően. 
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„Ahol a szabadság a rend....”
Báthory Zoltán közelmúlt-történeti könyvében a nyolcvanas évek 

útkeresését a „bürokrácia” és a „szakma” párviadalában szemlélteti.
Alapjában véve magam is így gondolom. Néhány adalék,

mely elsősorban nem a  központi  fejlesztő 
műhelyek, a reformelképzelések háttérintézeteinek nézőpontjából 

villantja fel a történéseket, 
talán gazdagabbá teszi a képet.

Hogy is volt ez? Cseh Tamás énekelte a Báthory emlegette történelmi időben – im-
már „nosztalgiával” –, hogy a „hatvanas években nyár közepén tetőzött az ifjúsá-
gi probléma”. 1968-at a hazai oktatástörténetben is kulcsévnek kell tekinteni. Po-

litológiailag Kelet-Európában nyilván a „csehszlovákiai kaland” volt a kulcsesemény,
oktatásügyi, pedagógiai értelemben – egyébként világszerte – sokkal inkább a diákláza-
dások Európája és Amerikája. A „létező szocializmus” hatalma nagyon nem akart hatá-
raink közt felfordulást. Alighanem mindenki érezte, hogy gond, vagyis – Cseh Tamással
szólva – „ifjúsági probléma” márpedig van. Nem is lehet ezt az érzést másképp értékel-
ni ma már, mint legitimációs válságot, a legitimációs válság életérzését minden, de leg-
alábbis több oldalon. Ezért lett 1971-ben Ifjúsági törvény – olyan, amilyen –, s ’72-ben
közoktatási párthatározat. E dokumentumok tartalomelemzése meghaladja ezen írás ke-
reteit, de nyilvánvaló sajátos eklektikájuk. Más szóval: meglepő lehetőség alternatív ol-
vasatokra. Mint ahogy valójában – már a szakmai kidolgozás során is – különböző, egy-
máshoz képest is alternatív oktatáspolitikai, ifjúságpolitikai és pedagógiai szándékok ju-
tottak érvényre a szövegezésben. Az establishment hivatali, kincstári gőgje, optimizmu-
sa is, a 68-as gazdasági reform mögött álló társadalomelméletek, ennek dogmatikus –
mondhatni konzervatív-balos – kritikája, de legalább ennyire egy, a magát „marxizmus-
reneszánsznak” nevező baloldali társadalomkritika is. Tudom, az ezredfordulóról vissza-
nézve ezek a különbségek árnyalatnyiak, sőt olykor pitiáner „homouszion-homoiuszi-
on”-viták. Ám akkor ennyi árnyalat mégiscsak az alternatívák közti gondolkodás para-
digmáját érzékeltette, még akkor is, ha az alternatívák mértéke rendkívül korlátozott volt.
De a tény ekkor is tény: bebocsáttatást nyert az alternativitás paradigmája. S ebben ben-
ne volt a hatalom legitimációs válsága is, a dogmatikus szocialista pedagógiai tanok ki-
üresedésének érzete, felismerése.

Ebben a helyzetben aztán a ’72-es párthatározatot is lehetett többféleképpen olvasni.
A pályakezdő falusi tanár (jómagam ebben az időben) a tanulói önkormányzásra, már-
már önigazgatásra szólító felhívást olvasta ki belőle, míg ugyanebben az iskolában a di-
rektor a rend helyreállításának követelését. (Élénken emlékszem a jelenetre, amikor kér-
dőre vont egy diákönkormányzati – miért szépítsem: úttörőtanácsi – határozat merészsé-
ge miatt, akkor kezébe nyomtam a párthatározat PR-jaként megjelent kötetet, ahonnan
szó szerint idéztem a vonatkozó passzust. Ő is elővette példányát. Nála más sorok voltak
aláhúzva. Jelesül: a határozathozatalt követő fogadáson elhangzott főtitkári pohárkö-
szöntőnek – egyébként a szövegösszefüggésből teljesen kiragadott – mondata. Itt kell ol-
vasni, bökött rá a sokat látott, tapasztalt igazgató elvtárs a sorra: „Az iskolában rendnek
kell lenni.” Hát kié volt a „helyes” olvasat?) 

Közelebb jutunk e világ megértéséhez – s e körből talán több tapasztalatom a tiszte-
letre méltó szerzőnél –, ha az „ifjúsági munka” vagy a kultúraközvetítés intéz-
ményrendszerének más szféráit is megfigyeljük, mondhatni rendszerelven tekintjük 
mindezt át. 
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Hiszen az iskola „vaskos bástyái”, ahogy Takács Géza találóan nevezte, bevehetetlen-
nek tűntek. A kísérleti címkével a hátukon megbélyegzett „nehéz embereket” a szakma
már-már cinikus figyelme kísérte, Gáspárt a pesti egyetem professzora egyenesen sarla-
tánnak nevezte nem sokkal sikeres doktori védése, szentlőrinci táborverése után, s Zsol-
nairól sem mondtak ebben az időben jobbakat. 

Ám fokozatosan telítődött új tartalmakkal az a szféra, amit nemsokára – nemcsak
Pozsgay nyomán – közművelődésnek fogunk nevezni, s valóságos alternatívák keltek
életre az ifjúsági mozgalomban, még inkább a kevésbé átpolitizált gyerekekében, az út-
törőben. Mindkét intézményi szféra érzékelhetően extenzív fejlődési periódusban is volt,
tény, hogy a pályaelhagyók első nagy generációja erre tartott. 

Zárójelben jegyzem meg, hogy volt még
egy – az előbbiekkel szorosan összefüggő –
sajátos harmadik szféra is, mely hatékonyan
küzdött legitimitásáért ebben az időben,
amit gyermekkultúrának nevezünk: a Móra
Kiadó második nagy korszaka ez (az első,
ugye, az ötvenes évek közepén volt, gálya-
padból lett laboratórium a magyar irodalom
legjava számára, ez a második hullám épí-
tett e hagyományokra), ez a világhírre pá-
lyázó magyar gyermektelevíziózás hőskora
– ,Keménykalap és krumpliorr’, ,Süsü’, ,Fa-
bula’ – (Vargha Balázs), Montágh Imre és
mások műsorainak ideje, ez a független
gyermekszínház megteremtésének ideje, a
30 ezer példányban (!) megjelenő ,Kincske-
reső’-é stb. E jelenségvilág is okok bonyo-
lult hálójára vezethető vissza, erről másutt
már írtam.

A közművelődés figyelme tehát a gyerek-
korosztályra, az ifjúsági korosztályra terelő-
dött (nyilván benne volt a jelenségben az is,
hogy a politikai ellenőrzés itt lágyabb volt).
1980 decemberében ,Hídépítők’ címen írtam
cikket a Népművelésbe. Iskolamegváltozta-
tó-iskolamegújító szándékokat (még nem-
igen neveztem ezt „alternatív pedagógiá-
nak”, tán még innovációnak sem) ismertem
fel az olvasótáborokban, a játszóházi mozga-
lomban, a drámapedagógia, a megújuló
gyermekszínjáték jelenségében, a napközi

otthont „alternativizáló” klubmozgalomban, a neofolklorizmus megannyi törekvésében,
a NAT-ra is befolyással lévő táncházmozgalomban, s nem utolsó sorban a nyugat euró-
pai tapasztalatokat – igaz, amolyan furcsa hazai módon – adaptáló nevelési központo-
kban, általános művelődési központokban, Vészi János alfáiban. E „szabadcsapatok” a
közművelődés szekértáboraiból  próbálták „bevenni” az iskolát, hatásuk, jelentőségük ki-
mutatható!

S a gyermekmozgalom? Csupa olyan törekvés mutatható ki ebből az időből az úttö-
rőmozgalom történetében (megengedem: az ingamozgás szabályai szerint az ellenkező-
jére is), mely szerint el kell oldozni a KISZ-től is a gyerekek mozgalmát, de legalább
ennyire az iskolától is. (A nyolcvanas években például megszületik a jogszabály, mely
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Cseh Tamás énekelte a Báthory
emlegette történelmi időben –

immár „nosztalgiával” –, hogy a
„hatvanas években nyár 

közepén tetőzött az ifjúsági
probléma”. 1968-at a hazai 

oktatástörténetben is kulcsévnek
kell tekinteni. Politológiailag 
Kelet-Európában nyilván a

„csehszlovákiai kaland” volt a
kulcsesemény, oktatásügyi, 
pedagógiai értelemben – 

egyébként világszerte – sokkal
inkább a diáklázadások 

Európája és Amerikája. A 
„létező szocializmus” hatalma
nagyon nem akart határaink
közt felfordulást. Alighanem
mindenki érezte, hogy gond, 

vagyis – Cseh Tamással szólva –
„ifjúsági probléma” márpedig
van. Nem is lehet ezt az érzést

másképp értékelni ma már, mint 
legitimációs válságot, a 

legitimációs válság életérzését
minden, de legalábbis több 

oldalon. 

Vita (Báthory Zoltán: A maratoni reform 1–2.)



szerint az úttörőcsapatnak együttműködési megállapodást kell kötnie az iskolával. Nagy
értetlenség követte ezt a döntést. Hogyhogy? Önmagunkkal? De hiszen egy korlátozott
autonómia kodifikációjáról volt szó, mai fogalmainkkal: a mozgalom „civil” irányú to-
vábbfejlesztéséről! De – mint a fentebb idézett személyes példa is mutatja – a gyerme-
ki önkormányzat elvét elfogadó törekvések is ebben az „álruhában” juthattak érvényre.
S megannyi új tartalom, a releváns tudás új felfogása is – a versenyrendszerekben stb.
De hiszen Péchy Blanka is hamarabb talált értő fülekre az úttörőmozgalomban a gye-
rek-korosztálynak szánt Kazinczy-jelvényével. A gyerekközösségek egyéni arculata irá-
nyába mutató mozgás pedig egyenesen a
„nevelés helyi rendszereinek” kialakulását
idézte (a varsói Alexander Levin professzor
szóhasználata ez ebben az időben). E jelen-
ségek léptéke is akkora, hogy kihagyhatat-
lan az elemzésből. Mi volt e szférák törek-
véseiben a közös? Egyértelműen a „több
szabadságot!” követelése, s ezzel szoros ös-
szefüggésben a „több autonómiát!” gondo-
lata. Az autonóm egyén, az autonóm cso-
port, az autonóm intézmény képei képződ-
tek meg mindezekben. S az autonómia fo-
galma egyértelműen azt jelentette – már ek-
kor is : az államtól független. Ugyancsak
mai szóval: civil irányba való elmozdulás
praxisa jelent meg – nem véletlenül itt, az
intézményrendszer viszonylag szabadabb
szféráiban. (Hogy a magánszféra, a privát-
szféra a kádári „puha diktatúra” viszonyai
közt miként járta ki a maga „harmadik utas”
polgárosulását, mint az egészet aztán ele-
gánsan félretoló-elutasító megoldások alap-
vető forrását, nos, ez a folyamat – bár fon-
tos, igen fontos – nem tartozik ezen írás
tárgykörébe.)

Vajon utópia volt mindez? Vagy az „álru-
ha” olyan sikeres volt, hogy mégsem külön-
bözött el a rendszer lényegétől? Ez bonyo-
lult, még elemzendő kérdés. (Vitányit, a szo-
cialistát szoktuk idézni, aki az alternatív di-
ákszínjátékban látta a szabad demokraták
fontos bölcsőhelyét, s a táncház-mozgalom-
ban az MDF-ét – tudvalévő, hogy a maga
módján mindkét jelenség legitimitását segítette vezető művelődésszervezőként a 
nyolcvanas években.

Ha utópia volt, akkor utópia volt Gazsó Ferenc törekvése is, amikor nem a társadalom
és állam közti ellentmondásra, identitászavarra koncentrált, hanem intézmény és állam
viszonyára, s abban bízott, hogy az előbbit le lehet választani az utóbbitól (ez a ’85-ös
törvény lényegi üzenete).

S vajon utópia volt-e (sokunk szakmai felnőttsége kezdetén) az a hit, hogy állam és in-
tézményrendszer hierarchikus viszonya nem csupán az úgynevezett „létező szocializ-
mus” államára nézvést kártékony, hanem alapvetően ab ovo minden/bármely állam ese-
tén enyhén szólva kockázatos?
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S a gyermekmozgalom? 
Csupa olyan törekvés mutatható

ki ebből az időből az
úttörőmozgalom történetében

(megengedem: az 
ingamozgás szabályai 

szerint az ellenkezőjére is), mely
szerint el kell oldozni a KISZ-től

is a gyerekek mozgalmát, de 
legalább ennyire az iskolától is.
(A nyolcvanas években például
megszületik a jogszabály, mely

szerint az úttörőcsapatnak
együttműködési megállapodást

kell kötnie az iskolával.
Nagy értetlenség követte ezt a

döntést. Hogyhogy? 
Önmagunkkal? De hiszen egy

korlátozott autonómia
kodifikációjáról volt szó, mai 

fogalmainkkal: a 
mozgalom „civil” irányú 

továbbfejlesztéséről! 
De – mint a fentebb idézett 

személyes példa is mutatja – a
gyermeki önkormányzat elvét

elfogadó törekvések is ebben az
„álruhában” juthattak 

érvényre. 
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De erről a kissé pesszimista életérzésről  már volt módom írni annak idején, 1991-ben,
az Új Pedagógiai Szemlében közreadott (s azóta sokszor idézett) esszémben. ,Adalékok
a pedagógiai reformelit történetéhez’ – ez volt az írás alcíme, s József Attilától kölcsö-
nözte címét: ,Csak ami nincs, annak van bokra’...

Trencsényi László
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