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tenek… elővett egy jókora kézzel sebtében írt listát, 

amely az ellenem felhozott vádpontokat tartalmaz-

ta. Rám szólt, hogy amíg ezeket felolvassa, ne szól-

jak közbe. Mit tehettem, elkezdtem jegyzetelni … 

A következő lépés pedig az volt, hogy április 17-én, 

szerda délután fél háromkor kaptam egy telefont: 

ötkor legyek a miniszternél. Mondtam, hogy órám 

van a főiskolán, de nem voltak hajlandók akár csak 

estére halasztani a dolgot. Ez a legutolsó beszélge-

tésünk volt valamennyi között a legnyomasztóbb. 

A miniszter azzal kezdte, hogy meg ne forduljon a 

fejemben bármiféle politikai indok, ők kizárólag a 

szakma legszélesebb rétegeinek a nyomására kíván-

ják a távozásomat. És megpróbáltak rávenni, hogy 

úgynevezett közös megegyezéssel bontsuk fel a szer-

ződésemet, vagyis valójában mondjak le. Azt vála-

szoltam, hogy bár megtisztelő számomra, mennyire 

elismerik rendezői erényeimet – hiszen ezt akkor is 

elmondták –, de én úgy vélem, kétéves igazgató-

főrendezői munkám is ér annyit, hogy ne kelljen 

magamnak kérnem a felmentésemet. Mire Fekete 

úr indulatosan azt kiabálta, hogy amennyiben nem 

fogadom el az általuk javasolt megoldást, ’rapid 

módszerekhez’ nyúlnak…”

(Csiszár Imrével, a Nemzeti Színház volt 

igazgató-főrendezőjével beszélget Mészáros 

Tamás. „A romokon jobban lehet építkez-

ni”, avagy egy levélváltás természetrajza. 

Magyar Hírlap, 1991. április 22.)

„Kedden ott voltam a Szalay utcában. Kérdem 

a portást, hol találom a Kardost? Az elvtárs nincs 

bent, válaszolta. Furcsállottam, hogy elfeledkezett 

az előző heti barátságos invitációról. Másnap tud-

tam meg az igazat: Kardos Lászlót úgy kirúgták, 

hogy lába sem érte a földet, a portán kapta meg a 

felmondólevelet és annyit sem engedélyeztek meg, 

hogy fölmenjen, és kirámolja az íróasztalát.

Régi történetek általában okkal merülnek fel 

az emberben. A fi lharmónia vezetőjét sose láttam, 

Borssal több, mint két évtizede volt rövid ideig laza 

kapcsolatom. Ellenben Fekete Györgyöt régóta is-

merem. Szeretettel neki szánom a fenti történetet.”

(Bojár Iván: Per analogiam. Élet és Iroda-
lom, 1990. augusztus 10.)

 

Demokrácia a határon. Oldások és kötések.

(tim Közművelődési lap. 1991. NYÁR. 4-5. o.)

„…ha lehet, kerülöm… az alaptanterv kifeje-

zést, noha nagyra becsülöm azt az előkészítő mun-

kát, amit ezzel kapcsolatban elvégeztek. Inkább 

több tanterv közös alapjáról, illetve arról beszélnék, 

hogy ez miben és mennyiben tekinthető nemzeti-

nek. Úgy gondolom, hogy a nemzeti jelleg terüle-

tenként különböző mértékben érvényesülhet.

Számomra világos, hogy a nemzeti karakter, a 

hagyomány, a tradíció lényeges, meghatározó eleme 

kell, hogy legyen például a művészetek vagy a törté-

nelem tanításának. E tárgyaknak a nemzeti sajátos-

ságokat mindenképpen hordozniuk kell, ám biztos, 

hogy nem volna bölcs dolog nemzeti matematiká-

ról, fi zikáról vagy biológiáról beszélni…”

(Fokozatos változások kellenek. Az isko-

la nem lehet politikai harcok színtere. Dé-

nes D. István interjúja Honti Mária helyet-

tes államtitkárral. Magyar Nemzet, 1990. 

július 21.)

 „…- Az általános műveltség, az iskolák közöt-
ti átjárhatóság lényeges eleme, hogy a tartalmában 
is sokszínűvé váló iskolarendszerben a tudásanyagot 
tekintve legyen valami közös, amire építeni lehet, 
ami összeköt bennünket egymással és Európával. Ez 
a szándék hívta életre a nemzeti alaptanterv gondola-
tát, amelyről az a hír terjedt el, hogy a minisztérium 
leállította a munkálatait. Valóban?

- Nem állította le senki ezt a munkát, most is 

folytatódik! Ám más irányban, mint eddig. Úgy is 

mondhatnám: a valósághoz jobban alkalmazkodva 

átalakult. Azt senki sem vitatja, hogy szükség van 

tartalmilag egységesítő megoldásra. A nemzeti alap-

tantervnek már az elnevezése is rossz, megtévesztő, 

mert eleve a hagyományos, kötött, folyamatszabá-

lyozó tanterv képzetét kelti, holott nem erről van 

szó. Nem érzem helyesnek, hogy meghatározzuk 

az ’elvégzendő anyagnak’ mintegy a felét, arra szá-

mítva, hogy a másik felét majd a pedagógus maga 

állítja össze. Erre nincsenek is felkészülve a kollégák 

és az iskolák. A jelzések szerint szívesebben fogad-

nák azt az elképzelést, amely szerint több alternatív 

tanterv, taneszköz közös alapját kell meghatározni 

világos, áttekinthető, egységes követelményekkel, és 

ehhez igazodó vizsgarendszerrel.”

(Gyarmati Szabó Éva: Az oktatás van a 

diákokért. Vállalkozó iskolákról, iskolavál-
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lalkozásokról beszél Honti Mária helyettes 

államtitkár. Népszabadság, 1990. szeptem-

ber 1.)

„Ami mármost a meghozandó közoktatási tör-

vény szakmai tervezetét illeti: elveiben szimpatikus, 

toleráns, európai államhoz méltó jövőképet vázol 

fel. A kulcsszavak: autonómia, tanári szabadság, 

demokrácia, szektorsemlegesség, kreativitás, ideo-

lógiamentesség…

A minisztérium, mint az több nyilatkozatból 

is kiderült, erre a szakmai és társadalmi vitára szűk 

teret és még szűkebb időt ad: az észrevételeket már-

cius végéig kéretik eljuttatni a tervezetet kidolgozó 

munkacsoporthoz. Rémisztően rövid idő ez. Álvita 

lehet csak: illetve a társadalmi szondázás ’kipipálá-

sa’. Különösképpen érthetetlen ez a sietés, siettetés, 

hiszen a közoktatásért felelős államtitkár, Honti 

Mária ugyancsak a Köznevelésben azt nyilatkozta, 

hogy a minisztérium javaslata csak a vita tanulsá-

gainak összegezése után születik meg, s ’ha az Or-

szággyűlés ebben az évben el is fogadja, az 1991-es 

tanévben semmiképpen sem léphet életbe’.”

(Murányi Gábor: Lapolvasó. Felnevel-

jük? Forrás, Köznevelés, Fejlesztő Peda-

gógia, Próbaszám. Magyar Nemzet. 1991. 

március 4.)

„- Beke Kata lemondása mennyire éreztette hatá-
sát?

- Engem személy szerint egyáltalán nem zavart. 

Annak a megítélése, hogy az oktatási törvény, az 

átalakulás milyen ütemben történik, okozhat véle-

ménykülönbségeket akár egy minisztériumon belül 

is.

- No de ő például az igazgatói kinevezéssel, meg-
erősítéssel, bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos 
intézkedéseket sürgette.

- Az önkormányzatok csak most kerültek olyan 

stádiumba, hogy szembesülhetnek ilyen feladatok-

kal. Ez az egyik oka annak, hogy csak most hoztuk 

nyilvánosságra az ezzel kapcsolatos jogszabályok 

együttesét… az önkormányzati törvény a leghatá-

rozottabban előírja, hogy az önkormányzatokhoz 

került iskolák munkáltatói jogkörét az önkormány-

zatok, illetve a választott testületek nevében a pol-

gármester látja el. Ez a törvény konfl iktusba kerül 

azzal a törekvéssel, hogy egyes helyeken létrejöttek 

olyan szülői szerveződések, iskolaszékek, melyek 

közvetlen társadalmi részvételt kívánnak érvényesí-

teni az iskola vezetésében… Ahhoz viszont, hogy 

az iskolaszékek ilyen felhatalmazást kaphassanak, 

törvényre van szükség…”

(Alakulóban az oktatási törvény. Interjú 

Honti Máriával. Hajdu-Bihari Napló, 1991. 

március 9.)

„Az alaptanterv megnevezése is arra utal: több, 

egymás mellett békésen megférő, alternatív tanterv 

közös alapját keressük. Miben? Az elemi, alapfokú 

műveltségtartalomban s az ennek elsajátítása nyo-

mán kialakítható alapkészségekben, képességekben, 

teljesítmény- és tevékenységformákban. Az alap-

tanterv rendeltetése, hogy útmutatással szolgáljon 

standardizált mérések, illetve vizsgarendszer kimun-

kálásához, mely alkalmas arra, hogy az ország kü-

lönböző helyein különböző fenntartású iskoláknak 

a növendékeiről egy-egy pedagógiai ciklus végén 

eldöntse: milyen irányban a legesélyesebb a tanul-

mányainak a folytatására, vagy az életbe való belé-

pésre. Keretjellegű tantervről van tehát szó, amely a 

nemzeti alapműveltség foglalatát tartalmazza.”

(A nemzeti alapműveltség foglalata. 

Arany Lajos interjúja Honti Mária helyettes 

államtitkárral. Hajdú-Bihari Napló, 1991. 

március 27.)

„Honti Máriát, a művelődési tárca közoktatásá-
ért felelős helyettes államtitkárát azzal kerestük meg, 
igaz-e a hír?

- Egy szerencsétlen közjáték miatt teljes fél-

reértésről van szó, a minisztérium nem adott ki 

semmiféle, főként nem végső változatot. Már csak 

azért sem, mert a Gazsó-féle tervezet nem azonos a 

minisztériumi tervezettel: mi csak az április végéig 

meghosszabbított vita után készítjük el a magun-

két. Az a ’törvényi változat’, amelyet a parlament 

elé kerülő végső formaként emlegetnek, nem más, 

mint egy belső munkapéldány, egy jogászi ujjgya-

korlat…”

(Gyarmati Szabó Éva: Áltörvény az ok-

tatásban? Népszabadság, 1991. március 22.)

„Egyre gyakrabban halljuk, olvassuk, hogy iskolák 
elemi működési zavarokkal küszködnek, fi gyelmez-
tető pedagógussztrájkokról tájékoztat a Köznevelés. 
A jelenségek az oktatásügy válságáról tanúskodnak. 
A helyzet mélyebb elemzésére kértük interjúnk során 
Honti Mária helyettes államtitkárt.

- Az iskolák működési zavarairól érkező meg-

szaporodott jelzéseket nem magyarázhatjuk kizáró-

lagosan a központi állami támogatás beszűkülésével 

– kezdte a beszélgetést Honti Mária –, a Parlament 



Csörték – dokumentumok tükrében 

47IV. folyam VI. évfolyam 2015/II. szám

megszavazta az önkormányzati törvényt, s megvál-

tozott a fi nanszírozás rendje is. Korábban ugyanis 

a tanácsoknál maradt a jövedelemadóból származó 

bevétel, és az iskolák működtetésére szánt költsége-

ket elsősorban abból folyósították a tanácsok. Ezt 

egészítette ki a jelenleginél lényegesen alacsonyabb 

közvetlen költségvetési támogatás. Most viszont az 

önkormányzatok a jövedelemadóból származó be-

vételek felét kapják meg, és ezt egészíti ki a költség-

vetésből az oktatásra szánt fejkvóta… Teljesen egy-

értelmű, hogy a központi költségvetés nem fedheti 

le teljesen a jelenlegi rendszerben az iskolafenntar-

tás kiadásait. Az oktatási intézmények fenntartójá-

nak ezt kellene kiegészítenie a helyi forrásokból.

- Kedvező esetben, amennyiben a fenntartó 

önkormányzat megfelelő bevételekkel rendelke-

zik, és átlátja az oktatás jelentőségét, az iskolák – a 

fenntartók szabadabb gazdálkodási lehetőségei mi-

att – a korábbinál akár kedvezőbb feltételek közé 

juthattak. Tehát nem maga a törvény marasztalható 

el a működési zavarokért. Ellenben a szabadabb, 

kevésbé megkötött önkormányzati gazdálkodás szül 

anomáliákat is. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy az 

iskolai fejkvótákat sok helyen nem közoktatási célra 

fordítják az önkormányzatok.

- Elképesztő…”

(N. Sándor László: Iskolák zavarban. 

Honti Mária: A fejkvótát sok helyen nem 

közoktatási célra fordítják. Magyar Hírlap, 

1991. április 22.)

„Két nappal ezelőtt bekövetkezett az, amiről hó-
napok óta suttognak: Honti Máriát is felmentették, 
Spengler Györgynével, a közoktatási főosztály veze-
tőjével együtt. Hivatalos bejelentés híján erről is csak 
utólag, kiszivárogtatott hírekből értesült a szakmai 
közvélemény, ezért felkerestük a helyettes államtitkárt 
és a főosztályvezetőt, hogy megtudjuk, igaz-e a hír.

- Igaz – válaszolja Honti Mária. – A miniszter 

úr két napja közölte velem és Spengler Györgyné-

vel, hogy köszöni a munkánkat, de a továbbiakban 

nem tart igényt rá. Éppen azon a napon történt ez, 

amikor az asztalára tettük a közoktatási törvény vi-

ták alapján átdolgozott szakmai tervezetét.

Az utóbbi hónapokban már nyílt titok volt, 

hogy a miniszter úr egyes pártok hangos tiltakozá-

sára elzárkózott az általa felkért Gazsó Ferenc ve-

zette törvény-előkészítő bizottság munkájától, és 

az abban részt vevő minisztériumi szakemberektől 

is, azaz mindkettőjüktől kezdte elhatárolni magát. 

Ezek szerint az átdolgozott változat sem nyerte meg 

a tetszését?

- Fogalmunk sincs róla, hiszen még nem olvasta 

el.”

(Huzatos hivatal. Honti is megy. Nép-
szabadság, 1991. június 20.)




