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az oktatáskutató, a neveléstudós  
és az állam 

a hatvanas évek végétől két kutatói csoport verseng-
ve fogalmazott meg elképzeléseket az iskola és az 
állam viszonyának átrendezéséről. az ötvenes és a 
hatvanas években még kizárólag a kiterjedt intéz-
ményrendszert birtokló neveléstudomány volt illeté-
kes az iskola kutatásában és a politikai döntéshozatal 
támogatásában. az oktatáskutatás – a szociológia és a 
pszichológia ötvenes évekbeli ideológiai megbélyeg-
zése és intézményes kiszorítása után – a hatvanas 
évek végére nyerte vissza legitim tudományos státu-
szát. a neveléstudósok a hatvanas évek végén zöld 
utat kaptak új – de az egyenlősítő szocialista ideoló-
giához illeszkedő – iskolai kísérletek elindítására, az 
oktatáskutatók pedig belevághattak az oktatáspoliti-
kai folyamatok új típusú, rendszerszintű elemzésébe. 

Míg a neveléstudósok az iskolán belül, az iskolai 
kísérletezésben találtak maguknak feladatot, és az 
állami oktatáspolitika számára a tantermi-osztály-
közösségi szintet ajánlották a politikai beavatkozás 
terepéül, addig az oktatáskutatók kidolgozták az is-
kola államtalanításának koncepcióját, és a nyolcvanas 
évekre fontos állami pozíciókat vettek birtokba. 

Mindkét tábor deklarált célja a „fejlett szocializ-
must” előkészítő iskolareform megalapozása volt.  
a hetvenes és a nyolcvanas évek pártállásfoglalásai-
ból, valamint a két csoport közötti „reformvitákból” 
a szocialista iskolarendszer lassú átalakulásának tör-
ténete olvasható ki: miközben felvonulnak az állam, 
a párt és a kutatóintézetek legfontosabb szereplői, azt 
is követhetjük, hogy milyen taktikák mentén alakul 
át az iskola legitim kritikájának szókincse, és hogyan 
indul bomlásnak a kádári „puha” diktatúra.

a politika és tudomány viszonyát is újraértelmező 
’68-as gazdasági reform nyomán az állam újult ér-
deklődéssel fordult az oktatási rendszer társadalmi 

környezetének, strukturális problémáinak és a fog-
lalkoztatáspolitikai összefüggések elemzése felé. az 
1972-es oktatáspolitikai párthatározatban – a kutatói 
lobbi nyomására – létrehozták a „köznevelés fejlesz-
tését szolgáló pedagógiai kutatások” alapját (ez volt 
az OTTKT hatos főiránya), amely egyfelől döntés-elő-
készítő, fejlesztést támogató kutatásokra, másfelől a 
pedagógiai kutatások finanszírozására különített el 
jelentős forrásokat.

a neveléstudósok  
és az iskolakísérletek

a politika és a kutatás összecsúsztatása az oktatá-
si rendszer társadalompolitikai elemzői és a tudós 
pedagógusok közti egy évtizedes küzdelemhez ve-
zetett. a szakértők öndefiníciós törekvései és állami 
befolyásért folytatott harcuk a hatos főirány kutatási 
prioritásait megkérdőjelező vitákban fogalmazódott 
meg. Lényeges kérdés volt, hogy a tanárok racio-
nalitásába belehelyezkedő neveléstudomány néző-
pontját követi majd az oktatási reform, vagy inkább 
a társadalompolitikai beavatkozás színtereként, az 
állami közszolgáltatások rendszerében kezeli a szo-
cialista iskolát. az új tudománypolitikai irányvo-
nal felvetette azt a kérdést is, hogy hol húzódik az 
egyes tudományágak illetékességi köre a politikai 
tanácsadásban, és kiélezte a neveléstudomány kor-
szerűségéről, tudományos státuszáról folytatott vi-
tát. az újonnan megnyíló kutatási forrásokért és a 
legitim oktatáspolitikai megszólalásért folyó rivali-
zálásban két oldalról is kritika érte az „elmaradott” 
neveléstudományt: egyfelől eltávolodik az iskolától, 
másfelől súlyos tudományos módszertani hiányos-
ságai vannak. a kritikát számos tudományos cikk 
formájában a neveléstudósok nyilvános önvizsgá-
lata követette. 

A hetvenes-nyolcvanas években számos „iskolakísérlet” indult, amelyben a szocialista oktatásügy 
szakértôi a centralizált rendszer lazításának lehetôségét látták. Hogyan küzdöttek egymással és az 
állammal a különféle szakértôi csoportok az oktatási reform befolyásolásáért? Miként alakult át a 
„bürokratikus irányítás lazításáról” szóló beszéd az iskola „államtalanításává”? Hogyan kapcsolódott 
ebben össze kutatás, kísérletezés és az iskola demokratikus átalakítása? 

az állam kiszorítása az iskolából

neumann eszter
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az állam kiszorítása az iskolából

Mindeközben folytak a neveléstudósok által koor-
dinált iskolakísérletek. a kísérletek helyzetét 1974-
ben miniszteri utasítás rendezte, szoros állami és 
kutatói ellenőrzés alá vonva azokat; 1978-ban meg-
alakult a Kísérleti intézményeket Felügyelő Bizottság 
(elnöke az oktatásiminiszter-helyettes, titkára Loránd 
Ferenc oktatáskutató). a „kiemelt” kísérletek (példá-
ul a pécsi általános Művelődési Központ, a szolnoki 
komprehenzív középiskola, valamint Gáspár László 
és Zsolnai József nevelési kísérletei) kezdeményezé-
sének feltétele egy-egy patrónus megnyerése volt az 
Országos Pedagógiai intézet neveléstudósai közül, 
az iskolai kutatásvezető és az OPi referense közösen 
feleltek a kísérletek tartalmáért. az állam az ún. „pe-
dagógiai kísérleti engedély” kiadásával igyekezett a 
hivatalos vonaltól eltérő kezdeményezéseket beillesz-
teni a rendszerbe. azt azonban mindvégig homály 
fedte, hogy mi is számít pontosan kísérletnek. 1975-
ben összesen 1386 iskolakísérletet számoltak össze 
a minisztériumban, túlnyomórészt olyan „nagy” 
kísérleteket, mint az iskolaotthonos tanítás vagy a 
Varga és Lénárd-féle matematikaoktatás. a nyolcva-
nas évek elején az oktatáskutatók állapították meg,1 
hogy az állam voltaképp a kísérletek inflálására ját-
szott. a számuk felduzzasztásának stratégiája ugyan-
is paradox módon a kísérletek jelentéktelenedéséhez 
vezet: a központi kormányzat, tartva a kísérletek 

burjánzásától, valójában önmagát �biztosítja be” az-
zal, hogy áttekinthetetlenné teszi őket. a többszöri 
felbuzdulás ellenére a kísérletek egységes miniszté-
riumi nyilvántartása sosem valósult meg. De ez sem 
volt véletlen: jól tervezett káosz alakult ki. az isko-
lakísérlet rendszerint laboratóriumként, „zárvány-
ként” különült el az iskolákon belül is, ráadásul óri-
ási bürokratikus feladatot rótt a tanárokra. a kísérlet 
„sikere, ha fentről kezdeményezett, nem lehet kétséges”;2 
eredménye és fenntartása azonban az állami bürok-
rácia szemszögéből mellékes. Elindulhattak fontos 
új osztálytermi kezdeményezések, ám a kísérletező 
iskolák bizonyosan bensővé tették azt a tudást is, 
hogy az innováció elkerülhetetlenül adminisztrációs 
terhekkel jár. Ekkoriban tanulták meg azt is, miként 
lehet „kifelé” és „felfelé” szimulálni az eredményeket, 
ugyanakkor hallgatólagos megegyezésre jutni abban, 
hogy egymás közt jobban járnak, ha az innováció ter-
heit és hatását a minimálisra csökkentik.

az oktatáskutatók  
és az iskolarendszer felfedezése

a hetvenes években újabb és újabb minisztériumi bi-
zottságok alakultak a tudománypolitika, különösen 
a neveléstudomány helyzetének felülvizsgálatára. 
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a minisztérium az „oktatáskutatók” és a neveléstu-
dósok prioritásai között egyensúlyozott, miközben a 
beígért átfogó oktatási reformot mindegyre halogatta. 
az 1978-as gazdaságpolitikai fordulat nyomán a tu-
dománypolitikában a társadalomtudományokra ala-
pozott politikaalkotás, a kutatás+fejlesztés modellje 
nyert teret. Ez az iskolakutatásban is elhozta az áttö-
rést: 1981-ben a miniszter személyes közbenjárására, 
az Országos Pedagógiai intézet ellenpólusaként meg-
alakult az Oktatáskutató intézet. 

a minisztériumi háttérintézmény létrejöttével 
„középtávú tervezés” fedőnéven intézményesül-
tek az oktatáspolitikai kutatások. a kutatók és a 
kutatás az oktatáspolitikai erőtér közepébe került. 
Gazsó Ferenctől, az első igazgatótól a miniszter 
rögtön megrendelte a következő oktatásfejlesztési 
stratégiát.3 a reform játékszabályait elfogadó ok-
tatáskutatók a minisztériumi tervezőkkel tanács-
kozva megkezdték az újabb közoktatási fejlesztési 
terv előkészítését. Nem mellékes mozzanat, hogy 
az oktatáspolitikai kutatási hagyomány az iskolai 
szervezetkutatásokból emelkedett ki a diktatúra 
oldódó oktatáspolitikai közegében.4 a kutatók azt 
kezdték hangoztatni, hogy a megyei tanácsok aktív 
oktatáspolitika-formáló szerepet játszanak, és ezen a 

szinten a vállalati tervalkuhoz hasonló forráselosz-
tási és érdekegyeztetési küzdelmek folynak. Ezért 
azt hangsúlyozták, hogy az iskolareformról való 
gondolkodás kiindulópontja ne az osztályterem 
mikrovilága, hanem éppen a megyei és országos 
oktatásigazgatás legyen. az oktatáskutatók angol-
szász olvasmányélményeik nyomán olyan kutatá-
sokat indítottak, amelyekkel az oktatási rendszerek 
viselkedését akarták előre jelezni az állam számára. 
Noha jól ismerik az angolszász tudományos vitákat 
– amelyekben a hatvanas évektől a közpolitikai elem-
zés mellett teret kap a társadalom iskolátlanításának 
programja is – a nyolcvanas évek magyar reformereit 
nem a pedagógiai kultúra átalakítása izgatta, hanem 
a „centralizált, homogén” szocialista iskolarendszert 
akarták lebontani. Pontosabban ennek tudományos 
megalapozású reformjára összpontosítottak: nem 
a társadalom iskolátlanításában, hanem az iskola 
államtalanításában gondolkodnak. a neveléstudó-
sok ekkorra teljesen kiszorultak a politikai tervezés-
ből. Bezárkóztak a kutatóintézetekbe, ahol tovább 
dolgozhattak a pedagógiai kísérleteken, vagy vissza-
húzódtak az egyetemi tanszékekre és bekapcsolód-
tak az akkoriban apolitikusnak számító nemzetközi 
tudásmérésekbe.

Fotó: Monika Merva
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robbanásszerû reform  
vagy folyamatos fejlesztés?
az állam nagyszabású oktatási reformjának ígéretét 
az oktatáskutatók munkái nyomán felváltotta a folya-
matos megújulás víziója: az 1982-es pártállásfoglalás 
a közoktatás fejlesztését folyamatos tartalmi-pedagó-
giai megújulásként definiálta, amely azzal támogatja 
a pedagógus „hivatásszeretetének, alkotókészségének” 
kibontakoztatását, hogy „bekapcsolódnak a központilag 
szervezett és irányított nevelési, tantárgyi kísérletekbe, ill. 
tudományos munkába”. 1984-ben a parlament elfogad-
ta a közoktatás folyamatos fejlesztésének stratégiáját 
(Báthory és mások 1984). a politikai kérdések tudo-
mányos szférába utalását jelzi, hogy korábban elkép-
zelhetetlen lett volna, hogy párthatározat helyett egy 
szakértői szöveg kerüljön a parlament elé. a decent-
ralizációs reformjavaslat a hatalmi viszonyok átren-
dezését, „központilag kezdeményezett” és „alulról 
induló innovatív” fejlesztések egyenjogúságát, szerves 
egységét deklarálta, „spontán és robbanásszerű” helyett 
„organikus”, folyamatos fejlesztési folyamatot javasol, 
amely egyidejűleg ad keretet „többféle fejlesztési logika 
és konkrét fejlesztési tevékenység” számára. a „folyama-
tos fejlesztés”, az „innováció”, a „belső kezdeményezésű 
szakmai megújulás” a szakmai köznyelvben a decent-
ralizálódó rendszer alapfogalmai lettek. 

1984–85-ben a Pedagógiai szemle hasábjain bon-
takozott ki az oktatási törvényt előkészítő társada-
lompolitikai vita.5 1984-es vitaindítójában az „okta-
tás kutatós” Pőcze Gábor a kísérletező iskolákról 
szóló kutatása alapján bírálta a „bürokratikus-centra-
lista irányítást”. Kritizálta a rendszer lomhaságát, vál-
tozásokkal szembeni ellenállását, és „stabilizáló törek-
vését”. Vizsgálatában felülről vezérelt, neveléstudósi 
kezdeményezésre induló „kiemelt kísérleteket” talált, az 
alulról szerveződő kísérlet pedig lényegében elkép-
zelhetetlennek tűnt, jóllehet a „kísérletezés lényege 
szerint a jobb gyakorlatot szolgálja, minden iskolaigaz-
gató és pedagógus tudja, […] hogy jobban dolgozni csak 
akkor szabad, ha kötelező”. a szerző úgy látja, hogy a 
kísérletek ellenőrzésének állami gépezete az enge-
délyezés – megtorlás logikát érvényesíti: „(a) kísérlet 
az az eszköz, amellyel az eltérést törvényesíteni lehet. […] 
Feladata, hogy megkülönböztesse, előkészítse, megalapoz-
za és törvényesítse az elkerülhetetlen változásokat.” Egy 
másik oktatáskutató7 a centralizált rendszerek ug-
rásszerű reformstratégiáját, annak gyakori tévedé-
seit állítja szembe a folyamatos fejlesztésre alapozó 
decentralizált rendszerekkel. az utóbbiban ő az ok-
tatás depolitizálásának garanciáját is felismerni véli. 
a hozzászólók egyetértenek azzal, hogy „a kísérlet […] 
egyik legfontosabb – bár nem egyetlen – funkciója, hogy 
a bürokratikus rendszerbe annak megkérdőjelezése nélkül 
integrálja a változást”. 

a „folyamatos reform” tehát azt ígérte, hogy fo-
kozatosan lazítható az oktatási rendszer merevsége. 

ugyanakkor azt is lehetővé tette, hogy az állam meg-
ossza a döntések felelősségét a szakértőkkel, s peda-
gógiai vitákká stilizálja a rendszerkritikát. a „kísérle-
tek folyamatossága” voltaképp a reform halogatására 
szolgált indokul, miközben orvosolta a rendszer legi-
timációs problémáit. 

az „iskolai kísérletekben” érintett neveléstudósok 
válaszoltak az oktatáskutatóknak, oly módon, hogy 
megkülönböztettek számos kísérlettípust: a kutatás 
által támogatott „fejlesztő kísérletet” és a tudomány 
által vezérelt „iskolakísérleteket”, és fenntartották a 
szocialista társadalomtervezéshez igazodó, alulról 
kezdeményezett „organikus fejlesztés” lehetőségét is. 
utóbbiban, vagyis az „országos méretekben kibonta-
kozó organikus fejlesztés” elképzelésében a fejlesztő 
kísérletek fogalmaznák meg a döntéshozatal számára 
a lehetséges alternatívákat. a vita zárására egy kon-
zervatív minisztériumi főosztályvezető és a szocia-
lista iskolakísérletek egyik úttörője kapott felkérést. 
a kettejük közti munkamegosztás a következőképp 
alakult: az előbbi biztosította a vita résztvevőit arról, 
hogy a minisztérium is az övékéhez hasonló fejlesz-
tési irányokban gondolkodik, az utóbbi pedig hang-
súlyozta, hogy a centralizáció és a decentralizáció 
egyaránt lehet progresszív és reakciós, ám a bürok-
rácia és a centralizáció a szocialista állam kezében a 
demokrácia eszköze volt. 

Ekkor azonban már a minisztérium sem az volt, 
mint aminek a vita kezdetén tűnt a résztvevők szá-
mára. 1983-ban az Oktatáskutató első igazgatója átült 
a miniszterhelyettesi székbe, konkrét reformelképze-
lésekkel, s azzal a határozott állásponttal, hogy a pe-
dagógiai tudás nem alkalmas a politika alakítására. 
az 1985-ben elfogadott új oktatási törvény – az iskola 
depolitizálásának szellemében – lebontja a központi 
irányítás és az állami ellenőrzés legfontosabb esz-
közeit és megteremti az iskolai és tanári pedagógia 
autonómiájának jogi feltételeit (állami szakfelügyelet 
megszüntetése, érdekképviselet biztosítása). a szü-
lőknek pedig szabad iskolaválasztást biztosít. 

a törvény az „egyedi megoldások, kísérletek” en-
gedélyezését a miniszter hatáskörébe utalta. a mi-
niszteri gyakorlat ebben a lehetőségben az állami 
tulajdonlás lebontásának, a „katedrapedagógia” ki-
kezdésének eszközét látta: a pedagógiai monotónia 
erodálására szórni kezdte a kísérleti engedélyeket. az 
iskola államtalanításának törvénybe öntésétől széles 
körben várták, hogy az maga után vonja az iskola 
mindennapi valóságának átalakulását is. 

Pluralizmus – autonómia – 
alternativitás

Mint láttuk, a nyilvános viták középpontjában az irá-
nyítási-hatásköri problémák állnak. az oktatási viták 
valódi tétje azonban az, hogy miként valósítható meg 
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az iskolákban az önigazgató társadalom eszménye 
– az államszocializmus keretein belül. a törvénybe 
foglalt válasz szerint az iskola szakmai önállósága és 
a döntéseiért (praktikusan saját feladatainak kijelölé-
séért) felelős pedagógusközösség létrejötte egy olyan 
önigazgatási modellt követne, amely szerint nem a vá-
lasztópolgárok, hanem a közszolgáltatást nyújtó szak-
emberek közössége kezében van a kormányrúd.8 Mi 
jellemzi közelebbről ezeket az ideális közösségeket?

a nyolcvanas évek oktatásügyi dokumentumaiban 
lépten-nyomon a fenti három fogalomba ütközünk. 
E fogalmak a demokratikus, önigazgató társadalom 
kialakításának angolszász liberális hagyományát 
közvetítik, s a korabeli reformer szakértők a decentra-
lizált szocialista demokrácia megalapozásának feltét-
eleit látják bennük. Mindhárom fogalom kétségtelen 
előnye, hogy jelentésük kényelmesen igazítható az 
aktuális célhoz és alkalomhoz. 

a pluralizmus elsősorban nem hatalommegosztási 
elvet jelöl a szövegekben, hanem a versengő és egyen-
rangú értékek, világnézetek (iskolára lefordítva: tan-
tervek és helyi pedagógiai programok) sokaságára 
vonatkozik. Ez az elv az egypárti ideológia ellenében 
fogalmazódik meg. az autonómia fogalma az iskolát 
mint közösségi intézményt írja le, és a pedagógus cse-
lekvési szabadságát fejezi ki. a pluralizmushoz rövid 
távon a centralizált szakigazgatás minimalizálására 
és fokozatos felszámolására van szükség, hosszabb 
távon pedig az önkormányzatiságra alapozó közigaz-
gatási rendszer kiépítésére, amely átveszi az államtól 
az iskolák fölötti tulajdonjogot. az állam tulajdonlási 
monopóliumának felszámolása rombolhatja le az „is-
kola vaskos bástyáit”, s adhat helyt a „kollektív vezetés 
és személyes felelősségek rendszerén” nyugvó önigazgató 
iskolák hálózatának.9 

az alternativitás a legképlékenyebb fogalom a há-
rom közül. Láttuk, évtizedeken át pedagógiai kísér-
letekbe zárva lett semlegesítve. Tanulságos, hogy a 
„radikális polgári pedagógiákat” ismertető kötet10 
szerzői még 1980-ban is csak úgy vállalkoztak az ál-
lami intézményrendszeren kívüli reformpedagógiák 
bemutatására, hogy közben nem illették kritikával a 
fennálló magyar iskolarendszert. a nyolcvanas évek 
végére azonban már világossá vált, hogy az „alterna-
tív pedagógia” csak az állami rendszertől független 
iskolákban jöhet létre, s az „alternatív” jelző épp az 
ilyen iskolákra vonatkozott. 

az iskolakísérletek miniszteri jóváhagyásával meg-
született a kiegyezés a neveléstudósokkal, akik kiter-
jesztették tevékenységüket: 1985-ben indult Zsolnai 
kísérleti iskolája Törökbálinton (a program 1989-re 
már hatvan iskolában futott „hivatalos alternatív tan-
tervként”), 1986-ban megnyílt az ország első „szocia-
lista magániskolája”, az Energetikai szakközépiskola 
és Kollégium Pakson. az „alapítványi” és a „magán” 
szervezeti formára még a neveléstudósok e kísérletei 
adtak ürügyet, ám a formát már nem ők töltötték meg 

tartalommal: a „másféle” pedagógiákat, a reformpe-
dagógiai hagyományt egy következő generáció kép-
viselői indították el. Különféle fenntartói konstrukci-
ókban, például „állami kísérleti iskolaként” nyitotta 
meg kapuját 1988-ban a Kincskereső iskola és az aKG, 
1989-ben pedig a Waldorf iskola solymáron. a mai 
értelemben vett „alternatív iskolák” nem a kutató és 
tudós szakértők patronálása alatt, hanem néhány me-
zei tanár kezdeményezésére jöttek létre.

az államtalanító reformok 
hagyatéka

1990 tavaszán a diktatúra utolsó kormánya egyik 
utolsó mozdulatával módosíttatta a parlamenttel az 
oktatási törvényt, s ezzel megnyílt az út a felekeze-
ti és magániskolák alapítása előtt. Megszűnt az ál-
lami iskolafenntartási monopólium, és deklarálták 
a szektorsemleges oktatásfinanszírozás elvét. az 
újonnan alapított alternatív iskolák már nem kritikai 
szemléletük, hanem tulajdonjogi státuszuk alapján 
hozták létre az érdekképviseleteiket. 1988-ban meg-
alakult a Tanszabadság Társaság és létrehozták a 
Közoktatás-fejlesztési alapot, s ezek segítségével az 
iskolák immár a helyi oktatási apparátust megkerül-
ve is állami elismeréshez és pénzügyi támogatást 
juthattak. 

a szocialista iskola felszámolásának hosszúra nyúlt 
történetét talán szimbolikusan is lezárja az az epizód, 
amikor 1989-ben az Országos Pedagógiai intézet ki-
költözik addigi székházából, amit ünnepélyesen visz-
szaszolgáltat a Fasori Evangélikus Gimnáziumnak: 
az épületét átadja az egyháznak, s ugyanekkor da-
rabjaira hullik az állami iskolarendszer is, kutatásuk 
addigi tárgya. 

Míg a hetvenes években a „politikaalakítás és kuta-
tás összecsúsztatásának stratégiája”10 révén az állam 
diktálta a szabályokat, a nyolcvanas évekre a refor-
mer oktatáskutatók vették át a hatalmat a politikában.  
a szocialista tervezés egykori kutató-lobbistái közül 
sokan máig a minisztériumi háttérintézmények ku-
tatás-fejlesztési projektjeiben dolgoznak, stratégiai 
iratokat készítenek a bizonyítékokon alapuló döntés-
hozatal jegyében. Pályafutásuk során néhányan rö-
vid kitérőt tettek miniszteri, államtitkári pozíciókba. 
Megbecsült szakértőként előszeretettel hangoztatják 
mind a szakmai, mind a szélesebb nyilvánosságban, 
hogy a magyar iskola válságban van, az oktatásirá-
nyítás „improvizatív” felbuzdulásai ellenére a refor-
mok szétporladnak. s ha netalán nem porladnak szét, 
akkor megrekednek az iskola kapujában. 

a reform halogatásával való játszmázásnak, a re-
formok visszaverésének és látszólagos nekilendítésé-
nek azonban több évtizedes kulturális hagyománya 
van. E hagyománynak is köszönhető, hogy az iskola 
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államtalanítása győzelmet aratott, ugyanakkor az ál-
lami ellátórendszer és irányító apparátus romjai közt 
elveszett a reform és a kontroll lehetősége is. az ez-
redforduló után az állam az alternatív (ezúttal „inno-
vatív”) iskolákban ismét felismerte az iskolarendszer 
„megújításának” forrását. De talán nem váratlan a re-
formba belefásult tantestületek reakciója, akik szerint 
már 40 éve folyik a „pedagógiai megújulás”, akiknek 
már nem lehet újat mondani, és akiknek nem esik ne-
hezükre az aktuális reform képére alakítani az iskolai 
Patyomkin-díszleteket.
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