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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc) 

 

DR. SZEBEDY TAS, az OKNT alelnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Tisztelt megjelent OKNT-tagok! Szeretettel köszöntöm a mai ülésen a tisztelt 

tagságot.  

Első tisztem két dolognak a bejelentése. Az egyik az, hogy Loránd Ferenc elnök úr 

elfoglaltsága miatt nem tudja a mai alkalommal az ülést vezetni, és engem kért meg, hogy 

vegyem át tőle az ülés vezetésének a feladatát, amit én nagy tisztelettel elfogadok, s a téma 

jelentőségére való tekintettel mindenképpen vállaltam is, és igyekszem megfelelni a 

feladatnak. 

A másik közérdekű információ, amivel a mai alkalommal kezdenünk kell vagy illik. 

Valószínűleg mindannyian tudják a tisztelt tagok, hogy időközben az Oktatási 

Minisztériumban elindult a választások utáni új kinevezéseknek a rendje. A minisztérium új 

neve Nemzeti Erőforrás Minisztérium – NEFMI; majd meg fogjuk tanulni. Az oktatási terület, 

amely eddig minisztérium volt, most államtitkárság, megalakult, és a két vezető tisztségviselő 

is megkapta kinevezését. Államtitkári szerepkörben dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony 

kapott kinevezést, közoktatási helyettes államtitkárként pedig dr. Gloviczki Zoltán helyettes 

államtitkár úr; ők mostantól az új államtitkárság vezetői. Tárgyalás volt róla, illetve kértük, 

hogy esetleg egy bemutatkozó megjelenésre számíthatna-e az OKNT ezen az év- és évadzáró 

ülésen. Szerettek volna és ki is fejezték abbéli szándékukat, hogy egyetértenek a bemutatkozás 

fontosságával, de a mai napon ez sajnálatos módon nem sikerült, mert ugyanezen ügyben van 

egy közoktatás-politikai tanácskozás, amelyen az államtitkár asszony és az államtitkár úr is 

hivatalos előadók, s az is 10 órakor kezdődött, ezért az időpontegyezés miatt nem tudnak most 

megjelenni, de ígéretet tettek arra, hogy a szeptemberben várható első köznevelési tanácsi 

összejövetelen mindketten megjelennek, és akkor fognak tudni bemutatkozni.  

A mai alkalommal a legfontosabb és a mai nap szándékosan egyetlen napirendi pontja 

a Bölcsek Tanácsa által az előző év vagy évek során kialakított, nagyon komoly 

oktatáspolitikai helyzetelemzésnek és az abban szereplő javaslatoknak a rövid ismertetése. A 

tanács tagjai közül volt szerencsénk OKNT-körben is megismerni dr. Csermely Péter 

professzort, aki egyébként a Bölcsek Tanácsának egyik oszlopos tagja, a négyfős tanácsban ő 

volt az oktatási témakör felelős vezetője. Péter az OKNT-ben az elfoglaltságai miatt az utóbbi 

időszakban sajnálatos módon már nem vett részt, de azt elvállalta, hogy ennek a nagy 

munkának az egyik fő irányítójaként és összegzőjeként egy ismertetést tart.  

Remélem, mindannyian tudunk, tudnak róla, hogy ennek az anyagnak volt egy 

hivatalos debütálása is a Magyar Tudományos Akadémián, ahol az Akadémia elnöke, a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium akkor várományos, illetve kijelölt minisztere, valamint 

Hoffmann Rózsa államtitkár asszony is néhány előadóval együtt hozzászólt, és méltatta ennek 

a nagy munkának a jelentőségét. 

Én először arra szeretném kérni Csermely Péter professzor urat, hogy ismertesse a 

„Szárny és teher” tanulmánynak és javaslatgyűjteménynek a rövid tanulságát, amit ő már több 

alkalommal tett meg, és utána egy beszélgetéssel, amit először szokásaink szerint kérdések, 

majd hozzáfűzések körével tudnánk zárni, tennénk egy picit közismertté és a magunk körében 

is egy kicsit vitatottá. 

Én magam annyiban be kell valljam, hogy nem ismeretlenként állok ehhez a 

munkához, hanem az OKNT köréből is Péter annak idején kért meg szakembereket, hogy 

vegyenek részt a „Szárny és teher” tanulmánykötet kidolgozásában vagy véleményezésében, 

én és ebből a körből Barlai Katalin is részt vettünk ebben a munkában. 
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Tehát a magam részéről a tárgyalás vezetése az elsődleges feladat. Én 

hozzászólásomban igyekszem finoman és visszafogottan jelentkezni, nehogy bárki 

elfogultsággal vádoljon. 

Akkor megadom a szót Péternek, és kérem, hogy kezdje el az ismertetést. 

 

DR. CSERMELY PÉTER: Tisztelt Országos Köznevelési Tanács! Nagy öröm és 

megtiszteltetés számomra, hogy erről a dokumentumról, egy tényleg másfél éves munkának az 

eredményéről számot adhatok az Országos Köznevelési Tanácsnak. 

Ahogy Szebedy Tas is említette, itt az előkészítést egy olyan munkabizottság vezette, 

illetve fogta össze, amelynek a tagjai döntően gyakorló pedagógusok. Leginkább azt éreztük 

feladatunknak, hogy ne új elméleteket vagy új vizsgálatokat iniciáljunk, új elméleteket 

fogalmazzunk meg, hiszen nagyon sok és nagyon értékes anyag született az elmúlt akár 

néhány évben, de sok évben a magyar közoktatás állapotáról, helyzetéről és jobbítási, javítási 

szándékairól, hanem inkább a gyakorlati megvalósítás szűrőjén próbáljuk átbocsátani azokat 

az elképzeléseket, amelyek születtek. Azzal az igénnyel, hogy a folyamat végére valamiféle 

kép álljon össze, legalábbis bennünk, akik ezt a munkát végezték arról, hogy a különböző 

intézkedések, a különböző helyzetképek különböző elemei, fragmentumai mennyire függenek 

össze, mi az, ami befolyásolja a másikat, mi az, ami emiatt talán fontosabbnak nevezhető, 

mint a többi. 

Nyilván ez csak részlegesen sikerülhetett. Nyilván ez a munka alapvetően társadalmi 

munka volt, tehát nem egy óriási apparátusra, nem egy nagy háttérelemzési kapacitásra 

támaszkodhatott, ezért az anyag számos olyan elemet nem is érint, amelyet adott esetben 

érinthetett volna, de mégis reméljük, hogy valamiféle tanulsággal szolgál. 

Még mielőtt rátérnék az anyag ismertetésére, annyit előre szeretnék bocsátani, hogy az 

önmagában is véleményem szerint, és sokunk véleménye szerint egy nagyon jelentős dolog, 

hogy köztársasági elnök úr annak a két kiemelt témának, amelyre felkérte a Bölcsek Tanácsát, 

tehát az oktatás javításának és a korrupcióellenes küzdelemnek az egyikeként épp az oktatást 

jelölte meg. Ez köztársasági elnök úrnak nem egy véletlen elképzelése, hanem nagyon fontos 

meggyőződése, hogy az oktatás az ország előtt álló feladatok egyik legfontosabbika, ennek a 

javítása, és ennek nagyon sok helyen hangot is adott, többek között a frissen választott 

parlament megalakuló ülésén, aminél azt hiszem, hangsúlyosabb helyet nem is nagyon lehetne 

találni arra, hogy egy köztársasági elnök ezt kifejtse. 

A feladatunkat a helyzet értékelésével kezdtük el. Úgy véltük, hogy az elmúlt 20 évre 

való visszatekintés egy kellően hosszú táv, hiszen Magyarországon ez egybeesik a 

rendszerváltással, nemzetközi trendeket is már egy ilyen időtávban lehet értékelni, és azért is 

20 évre tekintettünk vissza, mert 20 évre is tekintettünk előre. Tehát egy ilyen időtávot 

tartottunk megfelelőnek arra, hogy egy olyan elképzelés-sorozatot vázoljon az ember, ami 

nem kapkodásra biztatja az oktatás mindenkori vezetését, hanem egy megfontolt, célok 

érdekében, közösen átgondolt célok érdekében való hosszú és stabil, kiszámítható változás-

sorozatra. 

Magának az értékelésnek a legfontosabb megállapításai ezen az első ábrán 

olvashatóak. A nemzetközi vonatkozásban három olyan elemet emeltünk ki – nyilván nagyon 

sokból -, amelyet kiemelkedően fontosnak tartottunk. Az első az információk tengerének a 

megjelenése az elmúlt 20 évben. Ez javarészt nyilván az internettel, a számítástechnikai 

fejlődéssel és ilyen módon a médiának egyfajta robbanásával is összefüggésben van. Ma 

alapvetően nem az a kérdés, hogy honnan szerzem meg vagy hogyan szerzem meg az 

információkat, hanem az a kérdés, hogy ezeknek az információknak mi a rendje, mi a rangja, 

mi a hitelessége, hogyan függenek ezek össze, és az oktatásnak erre is választ kell tudni adnia.  
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A második eleme ennek a nemzetközi változás-sorozatnak – nem sorrendben 

természetesen – az emberi kapcsolatrendszer átalakulása. Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos 

eleme ennek a mostani helyzetnek az, hogy egy mai fiatal, bizonyos értelemben saját magunk 

is, sokszor a számítógépünkkel, a mobiltelefonunkkal több időt töltünk el, mint 

családtagjainkkal, barátainkkal, rokonainkkal, és a természettel való kapcsolatoknak is a 

mennyisége mérhetetlenül lecsökkent. Egy mai gyerek, hacsak kivételesen nem vidéki 

helyzetből érkezik, ilyen szempontból ezt kivételesnek lehet ma már mondani, akkor a 

természetes környezettel maximum az állatkertben találkozik, és véleménye szerint az, hogy 

egy dinoszaurusz sétálna az utcán vagy egy kutya sétálna az utcán, annak a valószínűsége 

szinte azonos, mert mind a kettő a rajzfilmekben előfordul, és ilyen módon élőnek bizonyul. 

Elnézést a vulgáris példáért. 

A harmadik és nagyon fontos, ebből már szinte következő trend pedig, hogy az 

értékrend eléggé elbizonytalanodott az elmúlt évtizedekben. Egy kisgyereket vagy felnövekvő 

fiatalt rendkívül sok minta ér, és ez a rendkívül sok értékminta nagyon rendezetlenül, nagyon 

helyi érték nélkül éri egy olyan állapotban, egy olyan életkorban, amikor ő maga még nem 

egyértelműen tud ebben rendet rakni. A családok, más közösségek eléggé felbomlottak ahhoz, 

hogy ez a rendrakás ne nagyon vagy ne mindig következzen be, vagy nem kap kellőképpen 

segítséget, és ez érzékelhetővé válik egyre jobban az iskolában, nem csak a fiatal generációk 

szempontjából természetesen, hanem a társadalmi változásokat átélt többi generáció 

szempontjából is. Ezek mind hatottak itthon is, tehát ez nem „csak” nemzetközi volt, ez 

Magyarországon is nagyon jellemző volt. De ezen túlmenően még itthon legalább három 

nagyon fontos változás volt kiemelhető a rendszerváltás óta. 

Az egyik egy fokozódó társadalmi differenciálódás, amely nemcsak anyagilag, hanem 

tudástartalmakban, szokásrendszerben, kapcsolatrendszerben is jelentkező társadalmi 

differenciálódás, amely Magyarországon egyfajta frusztrációval, kibeszéletlen 

konfliktusokkal, nehezteléssel, tehát egy csomó olyan járulékos elemmel társult, ami nagyon 

nehézzé teszi ennek a differenciációnak az oldását, még akkor is, ha erre a társadalmi vagy 

politikai akarat kibontakozni látszik. 

 A második pont egy úgynevezett iskolai demográfiai hullámzás. Elnézést a furcsa 

jelzőkapcsolatért; ez azért szükséges, hiszen demográfiai hullámzásról nyilván nem 

beszélhetünk, demográfiai csökkenésről beszélhetünk egyértelműen ebben a húsz évben, 

felgyorsulva az elmúlt évekre. Azonban a középfokú és a felsőfokú oktatás tömegesedése 

miatt ez egyfajta hullámot jelentett az oktatásban ezeken a szinteken. Úgyhogy ha csak ez lett 

volna a változás, és semmi más nem történt volna a magyar oktatáspolitikában vagy 

oktatásban, azt is nehéz lett volna követnie az oktatásnak, az is egészen nagy feladat volt. De 

minden más is, az itt említettek és nem említettek is ehhez hozzájárultak, ami nagyon nehézzé 

tette az alkalmazkodást. 

S az előzőekből sajnálatos módon szinte következően a pedagógusi pálya fokozatos 

leértékelődése – ez tulajdonképpen világszinten igaz, nemcsak Magyarországon, de 

Magyarországon különösképpen igaz – vált jellemzővé. Már azt mondhatjuk, hogy egy ördögi 

kör alakult ki: egyre kevésbé felkészült emberek jelentkeznek – tisztelet a kivételnek, kivétel 

szerencsére még mindig van – pedagógusnak. Ez a kibocsátott pedagógusok színvonalát látva 

még jobban aláássa a pedagógusok tekintélyét, ami még inkább ahhoz vezet, hogy megint még 

kevésbé felkészült, még kevésbé élvonalbeli egyetemi hallgatók vagy hallgatójelöltek 

jelentkeznek a pályára. Ezt az ördögi kört meg kell törni. Ha ezt nem sikerül megtörni néhány 

éven belül, akkor nagyon rossz pályára áll át a magyar oktatás, állt át, és ebből nem tud 

kikecmeregni. 

Amikor én a legfontosabb hibákról fogok beszélni az elkövetkezendő néhány percben, 

az nem azt jelenti, hogy a bizottság vagy a szakértőink – akik között az OKNT néhány tagja 
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még szerepet vállalt, és ezt nagyon megköszönöm nekik – úgy vélték volna, hogy csak hibák 

jellemzőek a mai magyar oktatásra. Ez messze nincs így; rengeteg értéke, rengeteg értékes 

pedagógusa, rengeteg értékes iskolája, műhelye van a mai oktatásnak, szerencsénkre: erre 

lehet építeni a továbblépésben. A hibákra mi azért koncentráltunk, mert tükröt szerettünk 

volna magunk elé is tartani, hogy melyek azok a jelenségek, amelyeket mindenképpen meg 

kell változtatni. Ezt sok oldalon keresztül listáztuk, én ebből megint csak néhányat emelek ki.  

A legfontosabbnak, egyetértve azokkal a felmérésekkel, amelyek az oktatási 

részvevőinek, a pedagógusoknak is ilyen irányú vélekedését tárták föl, azt tartottuk, hogy az 

elmúlt húsz évre nem volt jellemző egy konszenzusos és hosszú távú, koncepcionális oktatási 

stratégia. Azok a stratégiák vagy stratégiának nevezett dokumentumok, amelyek megszülettek 

ugyan közoktatásban és felsőoktatásban is sok helyütt, általában papírmunkák maradtak, 

fiókban maradtak, és az oktatáspolitikára egyfajta csemegézés volt a jellemző, hogy mindig 

azt szedte ki ezekből a dokumentumokból – vagy éppen hogy nem –, amit az aktuális 

elképzelései, a költségvetési helyzet meg sok minden egyéb fontosnak gondoltatott vagy 

véltetett az oktatáspolitikával abban a helyzetben. 

Ebből már szinte következik az, hogy egy tisztázatlan irányítási és finanszírozási 

viszonyrendszer alakult ki hosszú idők során az oktatásban. Az, hogy ma már a normatívákra 

egy csomó pót-, pót- és még pótabb normatíva rakódik rá, az, hogy a közoktatási törvényt, 

nem is tudom, hányszor, majd’ hússzor módosították az elmúlt néhány évben, az, hogy az 

igazgatók, az intézményvezetők állandóan új és új szabályrendszerrel kell hogy 

megismerkedjenek, ez nagyon nehézzé teszi az alkalmazkodást, nagyon nehézzé teszi azt, 

hogy egy intézmény tervezzen, vagy akár egy önkormányzat, egy fenntartó tervezzen az 

oktatás viszonylatában. S hogy rövid távú gondolkodás vált jellemzővé az oktatásban, ez 

egyébként sajnos összhangban van azzal, hogy a társadalom más szeleteiben is rövid távú 

gondolkodás vált jellemzővé; ez nagyon tragikus. 

A harmadik elem talán kicsit különbözik a rendszerszemléletű elemektől, és azért 

emeltük ki, mert úgy véljük, hogy általánosan jellemző az oktatás szereplőire; megint nem 

mindenkire, természetesen, de sajnos az átlag inkább ez, és nem az ellenkezője: ez egy 

kudarc- és hátránycentrikusság. A kudarccentrikusság már nagyon régóta benne van a magyar 

oktatásban. Nagyon sokszor a tanárok nem arra súlyoznak, hogy mit tud a gyerek, mi a 

gyerekben az érték, mi az az öröm, amit a gyereknek vagy a gyerekkel kapcsolatban lehetne 

érezni, akár csak potenciálisan, ami benne van, hanem arra súlyoznak, hogy mi az a hiány, ami 

a gyerekben megtalálható, mi az, amit nem tanult meg, mi az, ami miatt büntetni kell, lehet, 

vagy adott esetben – még szélsőségesebb esetekben – megalázni kell vagy lehet, véli az 

oktató, véli a pedagógus az iskolákban. Pszichológusok vitatkoznak azon, hogy háromszor 

vagy ötször kell többet dicsérni egy embert ahhoz, hogy jól érezze magát a világban, semmint 

amennyit szidni, de a magyar iskolákra nem túlzottan ez a jellemző, még akár a fordítottja is 

elképzelhető némelyik iskolában, és ez nagyon hibás.  

A második eleme ennek, ami összefügg ezzel, az egyfajta hátránycentrikusság. Amikor 

erről beszéltünk, nem azt kárhoztatjuk vagy kárhoztattuk, ami az oktatáspolitikának az elmúlt, 

mondjuk, öt-hat-nyolc évében volt különösen jellemző, hogy ténylegesen nagy figyelmet 

fordított a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, s a 

többi, fiatalokra. Ez nagyon fontos, ezeket, különösen a gyakorlat által, a gyakorlat példáján 

bizonyított kezdeményezéseket folytatni és terjeszteni kell. De az, amikor egy gyereket vagy 

egy közösséget vagy egy családot vagy egy szülőt a hátrányain keresztül definiálunk, az 

nagyon könnyen átsiklik egyfajta címkézésbe, és ez sokkal több kárt okoz, mint amennyi 

hasznot hajt maga az a program vagy egyéb, ami erre alapul. Egy példát erre hadd mondjak. 

Az Arany János tehetséggondozó programot egy időben átkeresztelték hátrányos helyzetűek 

Arany János tehetséggondozó programjává, amin önmagában lehet vitatkozni; de az a 
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megvalósítási pont, amikor ez rákerül a gyerek pólójára, aki addig azt viselte, hogy „Arany 

János tehetséggondozó program”, és ezentúl „hátrányos helyzetűek Arany János 

tehetséggondozó programja” van a mellén, az nem fogja fölvenni ezt a pólót, mint ahogy a 

gyakorlat ezt mutatta is. Ez csak egy példa, de mutatja, hogy ez egy fontos pont. 

Nagyon fontosnak tartottuk azt a megállapítást, hogy ezek a feltárt hibák 

összefüggenek. Tehát nem úgy célszerű az oktatási rendszeren gondolkodni, amikor az ember 

a változtatáson gondolkodik, hogy milyen konkrét elemet kell most, azonnal megváltoztatni, 

aztán a következő mi legyen mint konkrét elem, egyebek, hanem már a kezdet kezdetétől 

ezeket át kell gondolni, hogy az egyik változtatás mit okoz az összes többi olyan céllal, amit 

egyébként középtávon, hosszú távon valaki el szeretne érni. Mert pontosan az volt a jellemző 

az oktatáspolitikára az elmúlt sok-sok évben, hogy nem törődött ezzel az 

összefüggésrendszerrel, és saját maga – tehát még csak nem is mások, hanem adott esetben 

saját maga – elképzeléseit ásta alá azokkal az intézkedésekkel, amelyeket foganatosított. 

Az, hogy újjáépítésről beszéltünk, az nem egy hangzatos szólam, tehát azt nem egy 

ilyen újságírói trükként vagy kommunikációs eszközként használtuk. Meggyőződésünk, hogy 

alapvető változások szükségesek. De ugyanakkor, amikor újjáépítésről beszéltünk, nem arról 

beszéltünk, hogy ki kell dobni mindent, ami az oktatásban jelenleg van. Rendkívül sok érték 

van, erre mind-mind-mind építeni kell; értéket bontani, bomlasztani nem szabad, ez nagyon 

fontos eleme kell hogy legyen minden változtatáspolitikának. Ugyanakkor a változtatásoknak 

egy kritikus tömegére van szükség, és egy hosszú távú, kiszámítható stabilitást garantáló 

oktatáspolitikára. 

Mik ennek az elemei? Nyilván csak a legfontosabbakat tudom elmondani, nem 

kívánom az időt húzni; a kollégák, gondolom, remélem, bele tudtak nézni a leírt változatba, 

ott kifejtettük. Azzal, gondolom, az országban mindenki egyetért, aki ezzel a szakmával 

ténylegesen foglalkozik, hogy a pedagógusok a legfontosabb elemei egy oktatáspolitikának, az 

ő helyzetük megjavítása minden szinten, minden fronton központi kérdés. Két részre lehet ezt 

választani: egyrészt a pedagógusképzésnek egy nagyon alapvető átalakítása, aminek 

alapvetően az a vágyott célja, nem rövid távon megvalósítható célja természetesen, hogy a 

pedagógusok a felsőoktatáson belül egy irigyelt, elit csoport tagjai legyenek; tehát azt az 

áldatlan állapotot, ami jelenleg van, hogy átlagosan a legalsó – tisztelet megint a kivételnek – 

10-15-20 százalék jelentkezik pedagógusnak a képességek szempontjából, és nem a legfelső 

10-15-20 százalék, ami a kívánatos lenne, ezt meg kell tudni változtatni.  

Ennek rengeteg eleme van. Tehát mi is óvtunk attól, hogy valaki ezt pusztán esetleg 

szerkezeti változásokban gondolja kizárólag megvalósíthatónak. Itt bizony, kell ösztöndíj, 

bizony, kell anyagi juttatás, de önmagában az sem elég. Tehát megint arról van szó, hogy 

legalább 8-10 fajta intézkedést, elképzelést kell egyszerre vagy nagyon koncentráltan 

megvalósítani ahhoz, hogy ez akármilyen hosszabb vagy középtávon sikerüljön. Ezek között 

az említettek megvannak. Fontos az, hogy a képzés színvonala a főiskolákon, egyetemeken 

lényegesen javuljon ezeken a területeken, a képzőknek a személye, tehát hogy a legjobb 

egyetemi szakemberek képezzék a tanárokat, pedagógusokat, hogy az alkalmas szakemberek 

tanárrá képzése megvalósuljon, és így tovább, egy csomó javaslatot tettünk le az asztalra, azt 

hangsúlyoznám itt, ebben a körben, hogy ezeknek az egysége az, ami nagyon fontos.  

Egyet-kettőt esetleg ki lehet hagyni belőle, de azt sem tartjuk helyesnek, de az, hogy 

egyet-kettőt kiemeljen valaki belőle és azt higgye, hogy megoldotta a problémát, az biztos, 

hogy nem vezet célra, tehát egy kompromisszum kell. 

Az egy marhaság lenne, nagyon egyszerűen megfogalmazva, ha valaki csak a 

pedagógus-jelöltekkel foglalkozna, de a pályán lévő pedagógusokkal nem foglalkozna ezzel 

párhuzamosan, tehát ezzel csak feszültségeket generálna a rendszerben. Tehát ezzel megint 

csak párhuzamosan kell a pályán lévő pedagógusok sokoldalú segítését megvalósítani, ami 
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megint csak egy nagyon sokrétű feladat, a minőségi és teljesítményarányos bérezés benne van 

ugyanúgy, mint a mentorálás, egyfajta coaching-tevékenység, különösen még a pályakezdők 

számára, vagy az olyan iskolákban tanítók számára, amelyik iskola alacsony színvonalon 

oktat. A szakfelügyeleti rendszer, ami nem a régi szakfelügyeleti rendszer visszaállítását 

célozza, hanem egyfajta hálózatképző szakfelügyeleti rendszert, nem egy központi akarat 

érvényesítését, hanem az iskolák innovációinak egyfajta terjesztését is, de ugyanakkor nem 

kritikamentes terjesztését, hanem értékalapú terjesztését, tehát egy magasabb minőségre való 

törekvést, és a továbbképzéssel – mint ahogy itt az OKNT előtt ez sokszor volt – foglalkozni 

kell, mert nagyon sok a színvonaltalan továbbképzés, ezt nem lehet hagyni, mert ez pazarló és 

kiábrándító is. És bizony, a tankönyves programcsomagokat sem szabad olyan mértékben 

elburjánzani hagyni, amely néhány tantárgynál különösen jellemző. 

Csak fel szeretném a PDSZ-nek és az Oktatási Minisztériumnak, a mostani 

minisztérium elődjének a közös felmérésére hívni a figyelmet, valószínűleg az OKNT ezzel 

találkozott, talán még foglalkozott is, ami alapvetően a pedagógusok leterheltségével volt 

kapcsolatos. Kiderült, hogy tágan véve – tehát nem szűken véve –, az iskolai rendezvényeket 

is belevéve, nem kifejezetten oktatási feladattal egy héten átlagosan a pedagógusok, ez a 3380 

pedagógus 13 órát tölt el, ami nagyon sok. Tehát ez még akkor is sok, ha azt vesszük, hogy ez 

egy gyűjtőfogalom, és ha azt vesszük, hogy ez a 42 óra, amit a pedagógusok átlagosan 

dolgoznak egy héten, ez egy átlag, és a legjobb pedagógusok 60-nál is több órát fektetnek a 

munkájukba, akkor ez nem csoda, hogy egy kiégéshez, egy nagyon nagy mértékű 

túlterheléshez vezet. Amiből nagyon egyértelműen következik az az igény, hogy a legjobb 

pedagógusoknak, de általában a pedagógusoknak – és kiváltképp a legjobb pedagógusoknak – 

idő kell egész egyszerűen ahhoz, hogy a munkájukat tisztességesen el tudják végezni, és 

terjeszteni tudják azt a tudást, amivel ők rendelkeznek, ami hihetetlen értéke lenne a magyar 

közoktatásnak, a felsőoktatásnak is egyébként, de nem valósul meg, mert egy kizsigerelt 

pedagógus képtelen terjeszteni, még akkor is, ha akarná. 

Fel szeretném hívni az OKNT figyelmét is arra, hogy ennek a felmérésnek arra a 

kérdésére, hogy mi bántja legjobban a pedagógusokat. A legfontosabb négy válasz az itt 

felsorolt volt: a szakmai elismerés hiánya, az egyre nagyobb érték az egyre nagyobb bántást 

jelöli, tehát egyre nagyobb problémának érezték a pedagógusok ezeket a dolgokat, az 

elégtelen szülői támogatás, a munkaterhelés. Különösen szeretném az OKNT figyelmét arra, 

hogy 6 tizeddel, tehát minden tudományos értékelés szempontjából is szignifikánsan elhúzva 

az összes többiről, tehát itt 30 kérdés volt feltéve, a többit csak helyhiány miatt nem soroltam 

fel, nem akartam ezzel feleslegesen terhelni az OKNT-t, az oktatásirányítás 

kiszámíthatatlansága vezet abban, ami bántja a pedagógusok széles körét. Ez jelzi azt, hogy ez 

mennyire fontos és mennyire súlyos kérdés. 

Nagyon fontos megállapítás véleményünk szerint az, hogy az oktatási rendszernek az 

integrációja szükséges. Ez alatt azt értjük, hogy anélkül, hogy egy független szakmai értékelés 

ne lenne az oktatási, közoktatási intézmények működéséről, de anélkül nem lehet 

megállapítani azt, hogy az egyik intézmény a másikhoz képest hogyan teljesít. A közoktatási 

törvényben leírt kötelezettség ezt nem helyettesíti, tehát a fenntartónak az értékelési 

kötelezettsége, az OKNT a saját tapasztalatából is nagyon jól tudja, hogy ez micsoda 

differenciáltsággal valósul meg az országban. Van, ahol nagyon jól csinálják, azoktól kell 

tanulni a továbbiakban, de van, ahol ez egy teljesen letudott, alibi feladat, mindenféle szakmai 

komplexitás nélkül, és adott esetben teljesen szubjektív is lehet bizonyos helyeken, ami 

megint nagyon helytelen. Tehát ez az első lépés. Ezt nem kerülheti meg az oktatáspolitika, és 

nem kerülheti meg azt sem, amennyibe ez kerül, tehát ez egy okos befektetés, mert tiszta vizet 

önt a pohárba, és utána azt sem kerülheti meg az oktatáspolitika, hogy az ilyen korrekt, 

komplex értékeléssel kiderült - aminek a tartalmát nyilván egyeztetni kell – olyan oktatási 
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intézménnyel, ami nem jól teljesít, külön kezdjen valamit. Tehát ne a fenntartóra bízza, hogy 

boldoguljon, ahogy tud, ne a pályázatokra bízza, hogy majdcsak fog pályázni. Nem tud 

pályázni az ilyen intézmény, alibi dolog az, ha ő pályázik, mindenféle egyéb cégek lenyúlják 

az összegek jelentős részét, amikor ő pályázik, hiszen nem képes rá. Tehát ezt a rendszert 

teljesen meg kell változtatni, az ilyen leszakadó intézményeknek központi, célzott segítségre 

van szüksége, akár úgy, hogy odahelyezünk egy igazgatót, akár úgy, hogy odahelyezünk 

pedagógusokat jobb iskolákból átmenetileg, ezeket fizetjük, és így tovább, tehát sokkal 

drasztikusabb beavatkozásra van szükség az ilyen intézményeknél, mint az jelenleg az 

oktatáspolitikában szokásos. 

Nagyon fontos és aktuális kérdés, bár már lehet, hogy nem annyira aktuális sajnos – ez 

nagyon-nagyon sajnálatos lenne -, hogy a szakképzés integrálása az oktatás irányításába egy 

kulcskérdés véleményünk szerint, nem kikerülve vagy nem csökkentve ezáltal természetesen a 

szakképzésben érintett többi állami szerv, minisztérium, regionális szervek és így tovább, 

együttműködésének az igényét, de ha azt leválasztjuk vagy akármilyen módon is elkezdjük 

elválasztani a szakképzést az oktatás irányításától, az csak bajhoz vezet. 

Az eddigiek mellett, amit említettem, kilenc olyan területet fogalmaztunk meg, ahol 

különlegesen fontos, cselekvést igénylő feladatokat is listáztunk. Ezek közül én csak egyet 

emelnék most ki, az oktatás vezetőinek kiválasztását és képzését. Ez leginkább az 

intézményvezetőkre igaz, de az oktatás minden szintű vezetőjére ez igaz lehet, illetve sajnos, 

igaz. Nagyon sok tennivaló van ezen a területen, és nagyon elhanyagolt területe ez jelenleg az 

oktatáspolitikának. 

Összefoglalva: szeretnék most is figyelmeztetni arra, hogy a javasolt változások 

alapvetően csak 10-20 éves távlatban hozhatnak számottevő sikert, ezt önmérséklettel meg 

kell fogadni vagy meg kell érteni, és nagyon nem szabad belehajszolni az oktatáspolitikát 

olyan jellegű változtatás-sorozatokba, ami átgondolatlanságot eredményez, és amit egy év, két 

év vagy három év után mi magunk szeretnénk majd visszacsinálni, mert nem került 

kellőképpen átgondolásra, hogy mit fog ez okozni, hatásvizsgálat csak névleg volt, ezt tudjuk, 

sajnos, ez így szokott általában lenni, és ez kevéssé megengedhető. 

Nagyon szeretnénk, ha egy olyan jövőképet fel lehetne vázolni húsz év múlva, hogy a 

magyar iskola egy olyan hely legyen, ahová öröm járni, ahol szeretetteljes értékrend honol, és 

a nemzetközi felméréseknél az első tíz hely egyikét érjük el, ami jelenleg nem így van, és a 

térségnek a leghatékonyabb, de nem a legolcsóbb oktatási rendszerét építsük fel. A 

döntéshozóknak ezt mindig is el kell mondani újra és újra, hogy az oktatás kiemelt fejlesztése 

egy nemzetstratégiának egy kulcsfontosságú eleme. Érdemes az oktatásba beruházni, és ez 

már ma is az egyik legfontosabb közügy, de ahogy megy előre az idő, egyre inkább az lesz, és 

a fejlesztésében az aktív részvétel minden érintettnek közös feladata. 

A legvégén fel szeretném hívni az OKNT figyelmét, valószínűleg már látták a tisztelt 

kollégák, hogy maga az anyag is letölthető, a bolcsektanacsa.solyomlaszlo.hu honlapról, ami a 

Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján is elérhető, és ezen a honlapon is, és egy külön 

honlapon is az a bizonyos konferencia, amit már Szebedy Tas is említett, annak az anyagai, 

hozzászólásai film formájában és írott formában is hozzáférhetőek. Külön fel szeretném hívni 

az OKNT figyelmét arra, hogy körülbelül száz írásos hozzászólás is érkezett ehhez a 

konferenciához, amit erre a honlapra szintén feltettünk, Réthelyi miniszter úrnak, Hoffmann 

Rózsa államtitkár asszonynak el fogunk juttatni, pontosabban már el is juttattuk, és ezek 

között a hozzászólások között nagyon értékes gondolatok is találhatóak. Tehát figyelmébe 

ajánlom az OKNT-nek is, hogy ezeket nézze át. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Megköszönöm dr. Csermely Péter professzor úr ismertetőjét. Abban a 

rendben, ahogyan szokás szerint a nagyobb témákat meg szoktuk beszélni, először felteszem a 

kérdést, kik szeretnének a kérdések körében jelentkezni.  

De mielőtt ezt elindítanánk, fölmerül egy elvi kérdés. Hasonló megbeszélés már történt 

a Közoktatás-politikai Tanácsban is, ahol professzor úr úgyszintén előadta az anyagot. A 

Közoktatás-politikai Tanács kifejezetten kérte, hogy az ott elhangzott vélemények, 

hozzászólások, amelyekről szó szerinti jegyzőkönyv készült, azok is kerüljenek föl a honlapra 

a hozzászólások körébe. A kérdésem ennek alapján az, mit gondol az Országos Köznevelési 

Tanács, hogy az itt elhangzott vélemények, hozzászólások írásos formában kerüljenek-e föl 

ugyanerre a honlapra, ahova a hozzászólásokat az akadémiai bemutatkozón kérte a Bölcsek 

Tanácsa Alapítvány; vagy pedig mi mint Tanács ehhez nem járulunk hozzá, vagy ezt nem 

kérjük, hanem csak belső véleményként szeretnénk kezelni. Ez tehát egy elvi kérdés, örülnék, 

ha erről tudnánk véleményt formálni. Ezt követően pedig elindítjuk magát a vitát. 

Igen? 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Tanács! Én azt javaslom, 

mivel úgyis szó szerinti jegyzőkönyv készül, ezért elegendő lenne arra a honlapra ott egy 

linket betenni, hogy ezt megtárgyalta az OKNT, és az OKNT weboldalán olvasható a szó 

szerinti jegyzőkönyv. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: A kérdés annyi, egyetért-e vele a Köznevelési Tanács, hogy ez ilyen 

értelemben akkor azon a honlapon is publikus legyen. Kérem tisztelettel, hogy egy formális 

szavazással nézzük meg, hogy ezt a többség támogatja-e. (Egyhangú egyetértés.) Egyhangú 

támogatás mellett egy link fog ott szerepelni. Ez egy praktikus javaslat nyilván az informatika 

világában. 

Kérdezem tehát, ki az, aki a kérdések körében kér szót. Keszei úr! 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Tanács! Kedves Professzor 

Úr! Felmerül egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, ez egy jól átgondolt, alaposan 

megszerkesztett tanulmány, a kivonat itt még inkább felhívta a figyelmet arra, hogy valóban, 

egy alapos átalakításra megérett a helyzet. Milyen fogadókészség van az új kormány részéről? 

Ez egy rendkívül fontos kérdés.  

Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy a jó javaslatok közül – példaként 

hozhatnám föl a Zöld könyvet – nagyjából mindegy, hogy melyik mentén, de okvetlenül el 

kell indulni valahogy, egy koncepció, egy hosszú távú koncepció mentén egy átalakítási 

folyamatban. Erre vonatkozik a kérdésem. 

Köszönöm. 

 

ELNÖK: Hadházy úr! 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Ha hozzászólás lenne, azzal kezdeném 

én is, hogy nagyon örülök, hogy egy ilyen anyag készült. De mindezek előtt két kérdést 

szeretnék megfogalmazni. 

Az egyik az a pedagógusképzéssel kapcsolatos problémarendszer, amelyet az anyag 

felölel, tényleg minden területre kiterjedően. Több mint negyven éve a pedagógusképzésben 

dolgozóként élénken emlékszem arra, hogy ezeknek a problémáknak az 50-70 százaléka sok 

évtizeddel ezelőtt is létezett, kiemelve azt, hogy milyen kontraszelekció van; már a hetvenes 
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években a kontraszelekció volt az egyik fontos probléma. Úgy tűnik tehát, hogy ez azóta sem 

oldódott meg. 

Kérdésem az, hogy a felsorolt, nagyon összetett problémarendszerben a testület 

gondolkodott-e egy olyan algoritmusban, amely fontossági sorrend – mert megállapítható 

nagyjából egy fontossági sorrend – algoritmikusan elrendezi a pedagógusképzés 

megújításának problémakörét. Ez az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem sokkal rövidebb. A közoktatásra vonatkozóan pici információt 

kérek azzal kapcsolatban, mit jelent az, hogy kötött tanmenet. 

 

ELNÖK: További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Ha kérdésünk nincs, megadom a 

szót professzor úrnak, hogy válaszoljon, és utána a hozzászólások körét fogjuk megnyitni. 

 

DR. CSERMELY PÉTER: Megpróbálok válaszolni az elhangzottak sorrendjében. 

Az, hogy ezen a bizonyos, a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett 

konferencián Hoffmann Rózsa azt mondta, hogy 99 százalékban egyetért ennek az anyagnak a 

következtetéseivel, az egy biztató jel; ez mindenképpen azt jelzi, hogy az oktatásirányítás a 

jelenlegi állapotában nem zárkózik el az ilyen felvetések elől.  

Keszei Ernővel teljesen egyetértek abban, hogy amikor erről az anyagról beszélünk, 

akkor nagyon sok anyagot mellé kellene rakni, mint ahogy a Zöld könyvet, mint ahogy más 

anyagokat. De ezeknek az elemzéseknek a tartalma és koncepciója nagyon sok mértékben 

kiegészíti egymást, semmiképpen nem helyettesíti egyik a másikat. Véleményem szerint is az 

egy kulcskérdés, hogy az oktatásirányítás mennyiben fog elindulni egy koncepcionális, hosszú 

távra tervezett, hosszabb távon átgondolt, elemeiben megfontolt változtatási csomag irányába. 

Ezt ma még én nem látom, de hát azt hiszem, erre a választ nem nekem, hanem az 

oktatásirányítás – ma sajnos elfoglaltságaik miatt meg nem jelent – tagjainak kellene 

leginkább megadni. 

Hadházy barátom kérdésére két válaszom lenne. Teljesen igaz, hogy a kontraszelekció 

egy hosszú folyamat. Mérésekkel és konkrét adatokkal talán alá nem támasztott, azonban saját 

és kollégáim véleménye alapján úgy érzem, hogy ez felgyorsult vagy erőteljesebbé vált az 

elmúlt években, évtizedekben, azt lehet mondani. De az a tény például, amit az egyik vidéki 

tanítóképző főiskolán észleltem, hallottam, hogy az odajáróknak az intézmény vezetője szerint 

ma pusztán 3 százaléka képes megnevezni egyetlenegy olyan tanárját saját magának, aki 

pozitív képet, pozitív emléket hagyott benne, az például egy nagyon jellemző látlelete annak, 

hogy bizonyos oktatási intézményekbe átlagosan milyen emberek járnak jelenleg és válnak 

pedagógussá, és ez szerintem nagyon figyelmeztető. 

A fontossági sorrendre térve, bizonyos értelemben szándékosan nem írtunk le egy 

olyan algoritmust, amire rákérdeztél, olyan értelemben, hogy a legelső intézkedésnek ennek 

kellene lenni, a második intézkedésnek annak kellene lenni. Ezt nem azért, nem csak azért 

nem tettük, mert nem volt lehetőségünk arra, hogy ilyen mélységében, költségelemzéssel, 

egyéb elemzéssel ezt átgondoljuk, hogy a sorrend tényleg miként lenne optimális, hanem azért 

is, nehogy véletlenül az jöjjön ki végül is egy félreértéséből ennek, amit mi leírtunk, hogy az 

első intézkedést elég megtenni, hiszen az a legfontosabb; a második, a harmadik, a negyedik 

pedig várhat. Ugyanis nem várhat. Az egy nagyon erős meggyőződésünk, hogy az a négy-öt-

hat-hét fontos kulcselem, amelyből felsoroltam jó néhányat már a bevezetőben is, azok 

egyszerre vagy egymástól nem lényeges időeltolódással kell hogy meghozatalra kerüljenek, 

minimum azon a szinten, hogy azt mondja ki az oktatáspolitika, hogy az első kettőt-hármat-

négyet meg tudom csinálni most, és az ötödiket-hatodikat majd jövőre fogom megcsinálni, 

akkor lesz rá pénzem, de elkötelezze magát annak érdekében, és elkezdje a bevezetését annak 

az ötödik-hatodiknak is. Ha tehát nem éri el a változtatások tömege a kritikus szintet, csak azt 
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mondjuk, hogy például – csak mondok egy példát – toborzókampányt folytatunk a fiatalok 

körében, hogy menjenek tanárnak, és erre baromi sok PR-pénzt kiadunk a nem tudom én, 

milyen PR-vállalatnak, és azt hisszük, hogy ezzel letudtuk a problémának a megoldását, akkor 

ez egy óriási baki. Ez egy bornírt példa – én remélem, hogy ilyet oktatáspolitikus 

Magyarországon nem gondol, hogy ezzel megoldaná a problémát –, csak hogy hogyan lehet 

esetleg félreérteni egy ilyen javaslatsort, erre mondtam ezt a példát. 

A kötött tanmenet, bevallom, itt tanakodtam Katival is, hogy hol fordult elő az 

anyagban. Nem egy jellemző, vagy én remélem vagy úgy érzem, hogy nem egy jellemző 

fordulata ennek az elemzésnek, illetve javaslatcsokornak. Ott valóban egyfajta kötöttebb 

tanmenetet javasolunk, ahol az iskoláknak egy majdani, független, komplex értékelése azt 

bizonyítja be, hogy annak az iskolának a szakmai pedagógiai színvonala mérhetetlenül 

alacsony. Véleményünk szerint az ilyen jellegű iskola nem kifejezetten nőtt fel arra a szintre, 

hogy teljes mértékben megválassza azt a pedagógiai programot, azt a vezetést, stb., amit 

jelenleg a törvények minden iskolának az életében garantálnak. Meggyőződésünk, és személy 

szerint nekem is meggyőződésem, hogy egy differenciált kezelésmódra van szükség az 

iskoláknál. A legjobb iskoláknak azt mondom, hogy még a mainál is nagyobb szabadságra van 

szükségük, hiszen kiérdemelték, hiszen évek hosszú során bizonyították, hogy ezt alkalmasan 

tudják használni. De úgymond a legrosszabb iskolák – és most elnézést az egyszerű 

kategorizálásért, mindig egy komplex, független, szakmai, igen tisztességes értékelést vélek 

felfedezni, amikor ilyen kijelentéseket teszek, hogy ennek az eredményeként lehetett 

azonosítani -, tehát ezek az iskolák viszont igenis, hogy úgy mondjam egy csúnya szóval, 

járszalagra kell hogy felfűzve legyenek, ami nem egy központi oktatásirányításnak a 

járszalagja, hanem a náluknál fejlettebb iskoláknak a járszalagja. Tehát azoknak az 

iskoláknak, akik tudnak nekik segíteni, a pedagógus közösségnek a járszalagja, ha mondjuk 

ezt a buta szót használom már a továbbiakban is. Tehát így értettem a kötött tanmenetet. 

 

ELNÖK: Ha további kérdések nincsenek, akkor a hozzászólások körét szeretném 

megnyitni. Itt nagyon fontosnak tartanám, tekintettel ennek az anyagnak a közismertségére és 

arra a szándékra, hogy a „Szárny és teher” tanulmány és javaslatkötet egy társadalmi vitát is 

szeretett volna elindítani, és ennek a társadalmi vitának sokak véleménye szerint az egyik 

nagyon fontos letéteményese éppen a minisztérium nagy tekintélyű Köznevelési Tanácsa, azt 

kérem, hogy akinek van hozzászólnivalója és különösen a vitára érdemes észrevétele van, az 

legyen kedves megtisztelni minket ezzel a jelen helyzetben. Akkor megnyitom a 

hozzászólások körét. Horn György! 

 

DR. HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Azért kértem szót az elején, mert kétszer 

szeretnék majd hozzászólni, egy ilyen általánosabb, stratégiai felvetéssel és utána a 

konkrétumokról, és nem szeretném most összerakni egybe a két dolgot. 

Előrebocsátanám, hogy Csermely Péter úr megtisztelt azzal, hogy majdnem végleges 

állapotban elküldte nekem ezt az anyagot, én pedig azt a tiszteletlenséget követtem el, hogy 

erre nem válaszoltam. Ennek az a magyarázata, hogy több mint egy hétig dolgoztam vele, és 

olyan terjedelmű hozzászólás, kritikai problémahalmaz állt össze, aminek az ilyen egységes, 

átadható formájára már nem volt energiám. Ez egy kicsit több mint egy éve, tavaly március, 

április táján volt. 

Onnan kezdeném, hogy mi az, ami ebben úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, és 

el is tér más, ilyen típusú nagy ívű, a közoktatás-politika egészét érintő stratégiai és 

ugyanakkor konkrét megjegyzésektől. Ez az, hogy itt kísérlet történik a modernizációnak és a 

tradíciónak egyfajta olyan összekötésére, ami számomra rendkívül szimpatikus, abban az 

értelemben, hogy ezt a dilemmát, amit elég régóta itt magunkon belül is zajló vitáinkban 
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érezni vélek, nemcsak érzek, úgy gondolom, hogy érvek is szólnak mellette, ezt igyekszik 

feloldani. 

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy azt a gondot, hogy különböző hatások 

együttesében próbálja meg kezelni a közoktatás egészét, és nem emel ki belőle részleteket, 

még akkor sem, ha ezek az egyes elemek nem biztos, hogy önmagukban abban a pillanatban, 

azon a helyen feltétlenül a legfontosabbak lennének vagy a leginkább égetőek az oktatás 

szempontjából, hogy azt egy jól összehangolt rendszernek tartom. 

Ugyanakkor itt van egy általánosabb dilemmám, ami már több ilyen nagy stratégiai 

anyagnál felmerült bennem, ez nem is egy, hanem kettő. Az egyik az, hogy ha nagyon 

egyszerűen fogalmazok, úgy tenném fel a kérdést, hogy mi a teendője az iskolának, vagy a 

pedagógusnak, ha nem akar a nyomdászok sorsára jutni? Merthogy én ebben az állapotában 

látom a mai iskolát, nem a közoktatást, hanem a konkrét iskolát, és ebben az állapotában 

látom a pedagógus szakmát. 

Erre történik itt egy nyitás, vagy legalábbis egy felvázolás, ez pedig az, hogy a norma 

értékkövetés, szabályrendszer felé nyisson újra az iskola, hiszen ezt Csermely Péter is 

pontosan fogalmazta meg, hogy itt az információközlés, a hogyanság gyakorlatilag kikerült az 

iskola érdemi funkciói közül, a felhasználás viszont alapvetően értéknorma kérdése. Úgy 

látom egyébként – ezt Keszei úrnak is mondom -, hogy erre van most a jelenlegi közoktatás-

politikai kormányzatnak érzékelhető nyitása, egy ilyen típusú. (Dr. Keszei Ernő: Úgy legyen!) 

Azzal magával, hogy ez egy ilyen típusú feladat, hogy ez egy stratégiai ügy, ezzel én nagyon 

egyet tudok érteni. És ez a része itt nekem nagyon tetszik. Ugyanakkor nem látom – és ezért 

kerültem zavarba, amikor megpróbáltam megírni – azt az iskolát, amely felé minden egyes 

konkrét lépésnél mérlegelnem kell, hogy egy aktuális problémát úgy oldjak meg, hogy az az 

aktuális probléma ne fordítson attól el. 

Itt felmerült ilyen kérdéseknél mondjuk az internethasználat. Az én értelmezésemben 

réges-rég nem ez az alapprobléma, hanem az, amit úgy fogalmaz régóta a szakma, hogy ez a 

netbevándorlók és a netbennszülöttek problémája, hogy itt a közösségi hálóról beszélünk. Itt 

nem az információ, hanem a kapcsolatok egésze vált alapvetően mássá, és azt hiszem, hogy 

addig konkrét lépésekben - például, hogy hová tartozzon a szakképzés a közoktatási 

rendszerben, mindegy – nem fogunk tudni érdemi mércét, tehát egy ilyen stratégiai mércét a 

döntéshozók elé állítani, amíg azt az alapkérdést, hogy egyáltalán mire lesz való valaha az 

iskola, legalább egyféleképpen el lehet dönteni. Én még ahhoz sem ragaszkodom, hogy ez 

konszenzus legyen. Én ezt hiányoltam a Zöld könyv esetében is és itt is, hogy miről szólt az a 

fajta irány, hiszen ebben végtelen számú, egymásnak egyébként ellentmondó konkrét javaslat 

is van. 

Most Tibor felvetette a tanárképzésnek ezt a kontraszelekciós problémáját, ugyanakkor 

a javaslatban olyan felvetések vannak a tanárképzésre, amiről nem is sokat tudunk, hogy 

Bologna éppen benne van, tehát nem tudunk róla, hogy az a fajta modernizáció most 

bekövetkezett-e. Sok embernek nem tetszik és így tovább, de valójában az a fajta objektív 

mérce, amit egyébként minden elé odaállít az anyag, erre az egész területre egyáltalán nem áll, 

mert nem tudunk róla érdemben, tehát nem tudunk róla beszélni sem addig, amíg azt nem 

látjuk, hogy itt ez vagy az történik. (Dr. Szabados Lajos: Amiről nem akarunk.) Ráadásul 

számomra ez a legkevésbé átlátható területe az anyagnak. Tehát ez az egyik, az a stratégia, 

hogy mire lesz való az iskola, merre mozduljon ez el. 

A másik ilyen, ami talán még súlyosabb az én kritikámból talán, az iskolák és az 

intézmények adaptációs képességéről. Tehát hogy mire képes az iskola, hogyan tud bármilyen 

történetet befogadni, hiszen kiderült, hogy az az iskola, amit már nagyon sokszor elmondtunk, 

hogy a szaktanár 45 perces órán a homogén korcsoportban tantárgyat tanít, ezt az 
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alapszituációt, hogy ebben hol van benne ennek bármelyik eleme? Hol van az az 

érdekstruktúra, amelyiket be tudja venni? Hol van az a mechanizmus? 

Még egyszer hangsúlyozom azt, hogy miképpen válik bármilyen stratégiai rendszer a 

való életnek öt, tíz, negyven, akárhány év alatt szerves részévé? Hiszen ez a 150 éve kialakult, 

és hangsúlyozom: nem ezer éve, hanem 150 éve kialakított iskolastruktúrának felelnek meg az 

épületek, a folyosók, a teremnagyságok, a székek, az asztalelrendezés, a szülők 

elvárásrendszere, hiszen ebben nőttek fel, a közoktatás-politikusoknál alig emlékszem olyan 

magyar miniszterre, akinek az egész döntési mechanizmusában ne esett volna súlyosan latba, 

hogy ő hogyan járt iskolába. 

Itt tehát van egy olyan nagyon erős, nagyrendszerbeli logika, ahol a közoktatás-politika 

stratégiáját és a konkrétumok különválasztását mind a két kérdésre, hogy úgy mondjam, 

hiányosnak látom az egész válaszát. Nem tudom, elég érthető vagyok-e. Azért vagyok 

bizonytalan, mert közben azt gondolom, hogy semmi módon nem tudtam volna, most még az 

általam ismert kör segítségével sem, hasonló nagyságrendű és színvonalú anyagot 

összeállítani. Ezt nagyon komoly anyagnak tartom, igényesebbnek és hozzám közelebb 

állónak is, mint a Zöld könyvet, pedig abban részt is vettem. De mégis úgy gondolom, hogy a 

két nagy kérdésben, ami az egészre vonatkozik, abból mind a kettőben, úgy gondolom, nem 

igazán segíti az előrelépést. 

Köszönöm szépen; a többit, a konkrétumokat majd később. 

 

ELNÖK: Karlovitz János! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Köszönöm a szót. Hosszan lehetne méltatni, dicsérni az 

anyagot, én ehelyett csak jelzőket mondok hirtelenjében, hogy gazdag, nagyon gazdag, igaz, 

reális, sokrétű, továbbviendő, s a többi, s a többi, nagyon okos, s a többi. De hozzátenném, 

hogy nem irigylésre méltó, és a szerzőinek a helyzete sem, és a megvalósító helyzete sem 

irigylésre méltó. S akkor itt már elöljáróban azt mondanám, hogy azt a szót, hogy „irigyelt”, 

„elit” pedagógustársadalom, felejtsük el. Ne legyünk irigyeltek! A pedagógusképzősök se 

legyenek irigyeltek az egyetemen, a tanár sem, nem is voltunk soha, de én azt hiszem, nem is 

akarunk lenni. Az SI-faktor, a „sárga irigység” faktor a magyar társadalomban elég jól 

működik, nem kell ezt még erősíteni, magunkban sem. Tehát ez az egy szó, ami bántott ebben 

az anyagban, mert előfordult ez a dolog. 

Máris rátérek a kérdésekre és észrevételekre, de nagyon röviden, és gondolom, hogy 

majd körbemegy többször a labda.  

A tervekben nem volt hiány, visszatekintve az elmúlt fél évszázadra, amelyben már én 

is pedagógusként részt vehettem, és meg is vannak ezek a tervek, javaslatok, szóval volt 

elemzésekben bőven dolgunk, az OKI-nak a húszéves terve, és így tovább – csak éppen sok a 

megvalósítatlan terv Magyarországon, az a baj. Bízom benne, és remélem, tekintve, hogy ez 

nem egy olyan operatív terv – és ez most tényleg okos dolog, hogy nem pontokba szedve és 

időrendi sorrendben szerepel, hanem a problémák feltárása, tömege, és abból válogatni lehet, 

és amit meg tudunk valósítani, azt tegyük meg –, tehát nagyon-nagyon bízom benne, hogy 

ebből a koncepcióból, ebből az anyagból, javaslatsorból tényleg lesz valami, és ehhez nekünk 

is hozzá kell járulnunk. 

Most a végén folytatnám: száz hozzászólás – iszonyatosan kevés! Legalább tízezer 

hozzászólás kellene ehhez, a pedagógustársadalom minden rétegéből, és az elméletből, a 

gyakorlatból, az irányításból, mindenhonnan, tehát hogy miben tudjuk ehhez tényleg generálni 

a vitát, a hozzászólásokat. Mert gondolom, az anyag folytatódik, reméljük. Itt bűnbánóan meg 

kell állapítanom, hogy én sem szóltam úgy érdemben hozzá írásban, pedig kellene; és azt 

hiszem, az OKNT-nek is van ebben feladata. Én mostanában kicsit morgok mindig magunkra, 



 16 

hogy keveset teszünk a magyar oktatásért, és itt van egy alkalom, hogy tényleg tegyünk és 

gazdagítsuk, terjesszük, és így tovább.  

A következő: elmélet, gyakorlat, irányítás. De hát az elméletünk… Én itt most egy 

friss élménnyel hadd jöjjek, mert itt gyakran szó volt az értékről és értékrendről. Voltam egy 

doktorinak a védésén, és ott elbuktatták a védőt, mert értékpedagógiát hozott. És a 

posztmodern pedagógiai felfogásban nincs érték, nem lehet elméletileg érték, mert a 

pedagógia magas tudományában nem lehet ez a gyalázatos kis dolog, hogy érték. Tehát az 

értéket kell, az értékeket visszahozni a pedagógiába, elismerni elméleti szinten is; a 

gyakorlatban mindig is volt. 

Ami pedig a gyakorlatot illeti, úgy érzem, hogy ötvennégy év alatt most már annyi 

mindennel maceráltak; én ott kezdtem, hogy egy szombati délután megvitattuk – mert 

szombaton is volt tanítás, délután pedig konferencia minden iskolában –, egy általános 

iskolában megvitattuk azt a sarkalatos témát, hogy Krupszkája a nemi nevelésről, és akkor 

ahhoz kellett igazodni; most pedig megvitatunk olyan témákat, hogy kompetenciaalapú 

pedagógus, de nem úgy, hogy az én pedagógiám, hanem nagyon-nagyon megragozva ezt 

elméleti sulykolással, és érthetetlenné téve. Szegény gyerekek, tegnap szigorlatoztattam 

kompetenciaalapú pedagógiából – hát, szóval lehet ezt szépen, szebben és magyarul és 

érthetően és s a többi. De ott tartunk, hogy a gyakorlatra vonatkozóan én csak azt mondom, 

hogy egyszer már ki kellene próbálni, mi lenne, ha a gyakorlatot hagynánk. Tehát mindenféle 

macera helyett inkább, meg előírások meg okos dolgok helyett, meg annyit sulykoltak már 

tényleg a fejünkbe, hogy most mutassátok meg, hogy mit tudtok, pedagógusok, iskolák, és 

versenyezzünk, és utána nézzük meg, hogy tényleg termett-e valami öröme, a gyerek fejlődött-

e; kicsit tehát hagyni. Volt talán egy olyan időszak, a rendszerváltás küszöbén volt talán egy 

ilyen innovatív időszak; talán még a Gazsó-korszakot is belevenném, amikor folytak új tervek, 

koncepciók, remények, és valahogy meglendült az oktatás. Ez a lendület valahogy odalett. És 

közben is voltak az elmúlt száz évben ilyen lendületes időszakok, ilyen-olyan áramlatok 

jöttek, akkor meglendült, akkor megint visszament. De valahogy gyakran irányították meg 

próbálták a pedagógusokat meg az iskolákat vezetni. Pedig a pedagógiai szabadság alatt talán 

több terem. Ez csak egy vitatéma, amit itt gondolok. 

„Szárny és teher”. Sokat gondolkodtam, nagyon érdekes, hogy így jött össze, hogy 

„Szárny és teher”, egymásnak pont az ellenkezője. Vajon az oktatási téren van-e tényleg olyan 

teher, ami a korrupcióval függ össze? Talán-talán a korrupció itt csak közvetve hat, hogy 

elfolyik a pénz és nincs. De nem korrupció, hanem ahhoz hasonló jelenség, mondjuk, a mai 

pedagógiában, amit nagyon fájlalok, különösen az EU-pénzekkel kapcsolatban, az elfolyatás, 

az elherdálás. EU-pályázat. Nemrég részt vettem az Oktatáskutató Intézetben ilyenen: 

tankönyvpolitikát próbálnak kialakítani. Hát… Kell tankönyvpolitika külön? Az nem egy 

önálló dolog! Egy jó oktatáspolitika kell, aztán a tankönyv úgy igazodik, ahogy csak kell, egy 

jó tantervhez, ez a dolga. Nem kell külön még kitalálni tankönyvpolitikát. De erre hatalmas 

pénz van, elfolyik, nem lesz belőle semmi; pedig csak hagyni kellene dolgozni a 

tankönyveseket, hogy igazodjanak, és biztatni őket, és nem pénzzel kutattatni és letenni egy 

matató anyagot. Tehát van ilyen pénzelfolyás. Vagy itt van az Educatio példája. Nem bírom 

megállni megint, hogy ne mondjam, hogy azért ami az Educatióban ment például tananyag, 

kompetenciaalapú tankönyvek fejlesztése, s a többi, aztán utána megállt, mert nem 

megvalósítható, nem tartható módon alkották meg ezeket a műveket, most kiadókhoz ment a 

dolog. Tehát ez is mutatja, és azt igenis meg kellene vizsgálni, hogy ott milyen rossz művek 

mennyi pénzért születtek.  

Nagyon egyszerű lenne egyébként a tananyagok ritkítása, mert egyszerűen van a 

folyamatban két mozzanat, amikor egy tankönyvet bevezető jóváhagyásra adnak be, és amikor 

ismételt jóváhagyásra. Röhej, és már évtizedek óta hiába mondom, hogy mondjuk – mert 
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Lovas professzor is mondta és mások is – az első jóváhagyásban jó elméleti szempontok, még 

nem tudjuk, hogy milyen a könyv, de a második, az ismételt jóváhagyásnál csak egyetlen 

szempontot kellene nézni, hogy bevált-e a tankönyv az iskolában vagy nem vált be. Az a 

nevetséges, hogy az elméleti síkon megint beválik az a tankönyv, amit három gyerek választ 

és két tanár, és nem kell, és eldobják és sírnak, ha használni kell. Abba is hagyom, mert az idő 

telik. Tehát annyi minden volna, éppen ez mutatja, a témáknak a dússága. 

Csak még egyetlenegy: a tevékenységekről az iskolában nagyon kevés szó esik, mindig 

tanulás, tanulás, tanulás, aztán legfeljebb egy kis játék a szabadidőben, mondjuk még sport, 

nem az anyagban, hanem egyáltalán a pedagógiában. De kiesett az iskolából, mint az egész 

társadalomban, és nagyon nagy baj, ha nem iktatjuk bele a munkát, a barkácsolástól kezdve a 

munkáig, a munkára nevelést, mert elveszett ez az érték, teljesen kiveszőben van az 

általánosban, a szakmunkásképzőben, mindenütt. 

Bocsánatot kérek, hogy ennyit beszéltem, de rettenetesen sok gondolat torlódik még 

fel. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak arra szeretném a figyelmet felhívni, és most már 

van három jelentkezőnk: Nahalka István, Mihály Ottó és Hunyady Zsuzsa, hogy próbáljuk 

meg azt eldönteni, hogy van olyan téma, ami az írásos hozzászólásban szerencsés, mert annak 

nyilván nincs időkorlátja, és ha lehet, hogy élményszerű legyen mindannyiunk számára, 

követhető legyen a vita, próbáljuk meg egy kicsit a hozzászólást a tömörségnek és az 

időkorlátoknak a figyelembevételével megtenni. Az lenne a szerencsés, ha minél többen 

tudnánk a mai alkalommal valamilyen módon hozzászólni. 

Nahalka Istvánnak adom meg a szót. 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Tisztelt Tanács! Én a „Szárny és teher” című elemzés és 

javaslat legfontosabb értékének azt tartom, hogy az oktatási rendszer átalakításával 

kapcsolatos vitáknak, munkálatoknak a társadalmasítására nagyon erősen helyezi a hangsúlyt, 

többször kiemeli ezt az anyag. Ebből kiindulva, várva, hogy legyen majd egy ilyen nagy 

társadalmi vita – van is bizonyos értelemben, mert például ennek az anyagnak a vitája is már 

része ennek -, azt gondolom, és ezt a konszenzusteremtés igénye is aláhúzza, elsősorban az 

alapelvekre kellene koncentrálnia. 

Ebben az anyagban is nagyon sok konkrétum van, én ezekkel most egyáltalán nem 

akarok foglalkozni, tehát nekem nem lesz második hozzászólásom, mert azt gondolom, hogy 

az éppen egy ilyen társadalmi vitára való, az alapelvek is persze, de ezek már a részletesebb 

kidolgozásra szükséges elemei egy ilyen oktatáspolitikai koncepciónak. 

Az alapelvek viszont érdekesek. Azt kell mondanom, hogy én a többségükkel 

egyetértek, vagy inkább úgy mondom, hogy a döntő többségükkel egyetértek. Nem biztos, 

hogy mindenhol ugyanúgy fogalmaznék, de azért ezek az alapelvek működőképesek, és 

találkoznak azzal, amit én is gondolok az oktatásról. 

Van talán három olyan, amihez most szeretnék hozzászólni, és ott látok gondokat. 

Először is két olyat hadd mondjak, ahol nem érzem elég súlyosnak az anyagot, sőt bizonyos 

értelemben ellentmondásosnak is. Az egyik az esélyegyenlőtlenségek rendkívül erős hatása a 

magyar oktatási rendszerben, és ennek a problémának a kezelése a „Szárny és teher”-ben. 

Szerepel benne, tehát ez expressis verbis megtalálható, hogy súlyos teher a magyar oktatáson 

az, hogy a tanulók társadalmi háttere nagyon szoros kapcsolatban van az iskolai 

eredményeikkel. De úgy látom, hogy nem a súlyának megfelelően szerepel ez a probléma, és 

ennél az egyszerű említésnél sokkal többet érdemelt volna, és egy elemzőbb hozzáállást 

követelt volna ez a probléma. 
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Ezzel nagyon szorosan összefügg a szegregáció-ellenes harc problémája, amire azt 

mondja az anyag, hogy a szegregáció-ellenes harc helyett az oktatási rendszer integrációjára 

való törekvés lenne a fontos. Nem nagyon értem ezt a megfogalmazást, többször elolvastam 

az erre vonatkozó részeket, most nagyon figyeltem, amikor Csermely Péter erről beszélt a 

bevezetőjében, és továbbra sem értem a dolgot. Úgy látom, hogy az oktatási rendszer 

integrációja, nyilván ez nem egy általánosan használt fogalom, tehát magyarázatot igényel, de 

ezek a magyarázatok egyáltalán nem kapcsolódnak a szegregációhoz vagy integrációhoz. 

Valami másról szólnak. Arról szólnak, hogy a szakképzést az oktatási kormányzat alá kellene 

vonni, arról szólnak, hogy egy értékelő felügyeleti rendszernek kellene működnie az 

oktatásban, és még néhány ilyen szempont merül fel, de hogy ezeknek mi közük van a 

szegregációhoz és az integrációhoz, az teljesen láthatatlan. 

Amúgy egyébként a szegregáció-integráció kérdésében az anyagban más helyen 

nagyon pozitív gondolatok fogalmazódnak meg, mert egy visszafogottabb, egy megfontoltabb, 

sokkal inkább a kutatások eredményeire összpontosító cselekvést próbál meg előtérbe állítani 

ez a „Szárny és teher” című elemzés és javaslatrendszer, és én ezzel maximálisan egyet tudok 

érteni. Tehát ez teljesen rendben van. Ugyanakkor más részei pedig azt az érzést keltik az 

olvasóban, hogy ez a szegregáció tulajdonképpen rendjén is van – nincs ilyen természetesen 

az anyagban, csak azt az érzést keltik, hogy nincs ezzel olyan nagyon nagy probléma és ezt az 

integráció dolgot tulajdonképpen sürgősen abba kellene hagyni. 

Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy én abban teljesen egyetértek az anyag 

szerkesztőivel, szerzőivel, hogy a szegregáció nem az ősprobléma. Attól, hogy a szegregációt 

esetleg megszüntetjük, akár erőszakos, akár nem erőszakos eszközökkel, attól még az 

esélyegyenlőtlenségek nem biztos, hogy csökkenni fognak. Rettenetesen heterogén 

csoportokban lehet nagyon diszkriminatív oktatást folytatni, tehát nem ez a kulcsa a 

kérdésnek. Ettől még önmagában a szegregáció súlyos probléma, tehát más okokból. Én egyet 

most hadd mondjak, mert nagyon sok van, és a Tanács tagjai már nagyon jól ismerik ezeket az 

okokat, én most egy olyat hadd mondjak el, ami talán kevésbé ismert. 

Mindenki számára hozzáférhetőek az országos kompetenciamérés eredményei, és ha 

egy kicsit számolgatunk ezekkel az adatokkal, akkor elég könnyen rájöhet az ember arra, hogy 

furcsa módon valami a konkrét oktatásunkban egészen másképpen működik, mint ahogy azt a 

közvélemény gondolja. 

A közvélemény úgy gondolja, hogy a jó tanulók elsősorban a homogén csoportokban, 

a jó tanulók homogén csoportjában teljesítenek jól, tehát ez feladat is, hogy kiemeljük ezeket a 

gyerekeket, működjék egy szelekció ebből a szempontból, és ez annak a feltétele, hogy 

Magyarországon jó színvonalon, magas színvonalon fejlődjön a jövő elitje. 

Nagyon egyszerű számításokat el lehet végezni ahhoz, hogy az ember megnézze, hogy 

ez tényleg így van-e. Meg lehet nézni, hogy vajon, a heterogén vagy a homogén összetételű 

osztályokban teljesítenek-e jobban, mert jó tanulók, és furcsa módon kiderül, hogy a 

közvélekedéssel teljesen ellentétes az eredmény. Az jött ki, hogy a heterogén osztályokban 

jobban tanulnak a jó tanulók. Meg tudom mutatni, bárkinek szívesen elküldöm az ezzel 

kapcsolatos leírást is, én ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, ez a tehetségnevelés 

szempontjából is hallatlanul fontos, úgy tűnik, hogy a tehetségek akkor válnak igazából 

komoly tehetséggé, ha heterogén szituációkban vannak, heterogén összetételű csoportokban, 

és erre mondom: nagyon egyértelmű adatok utalnak a kompetenciamérésből. 

A következő, amit szeretnék felemlíteni, az nagyon fontos elv az anyagban, bizonyos 

értelemben ezzel is egyetértek, de megint van egy olyan olvasata, ami problematikus 

számomra. Ez az, hogy a kudarc- és hátránycentrikus oktatással szemben a siker- és 

teljesítménycentrikus oktatást kell előtérbe helyezni. Ennek azzal az olvasatával maximálisan 

egyetértek, hogy magában a konkrét pedagógiai munkában túlságosan középpontba került a 
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kudarc, a sikerek elmaradása, a hátrányok felemlegetése, az erre való hivatkozás, stb., és hogy 

ezzel szemben – hogy is szerepel az anyagban? – egy sikertechnológiára lenne szükség, még 

tetszett is ez a kifejezés. Tehát sokkal inkább a sikereket és a teljesítményt kellene 

középpontba állítani. Csakhogy az a baj, és megint arról van szó, hogy az anyagnak bizonyos 

részei inkább mintha ezt erősítenék: úgy is lehet fordítani ezt az egyébként általam 

helyeselhető elvet, vagy úgy is lehet olvasni ezeket a szövegeket, hogy itt, mondjuk, az elmúlt 

nyolc évben – nincs ilyen konkrét utalás az anyagban, csak már én fordítom le – 

tulajdonképpen túl egyoldalúan a hátrányok kompenzálására, az alulteljesítő tanulók 

segítésére került a hangsúly, szemben, mondjuk, a tehetségek fejlesztésével. Én azt alapvető 

elvnek tartom, és ma már kutatásokkal is alapvetően alá lehet támasztani, hogy az az ország, 

amelyik valamelyik csoportra, valamelyik rétegre, valamelyik teljesítményszintre sokkal 

többet költ, a forrásokat inkább oda allokálja, rosszul jár az az ország. Tehát biztos, hogy a 

forrásoknak egy egyenletes elosztása az, ami optimális fejlődést biztosít az oktatási 

rendszerben, és így tud optimálisan hozzájárulni az oktatás az ország fejlődéséhez. Tehát az is 

rossz, ha a tehetségnevelést fejlesztjük túl, szemben a hátrányokkal küszködők segítésével, és 

fordítva. Bocsánat, ez a kettő egyébként nem egymás alternatívája, mert egy csomó 

hátrányokkal küszködő gyerek van, aki amúgy tehetséges. Tehát én is rosszul fogalmaztam az 

előbb, de azt hiszem, érthető, mit akarok mondani ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen tehát 

egy egyenletes eloszlása a forrásoknak, erre lenne igazából szükség. 

Honnan tudjuk, hogy az elmúlt nyolc évben követett politika mit tett? Vajon 

egyoldalúan az egyik oldalra helyezte a hangsúlyt, és ezzel megsértette azt az alapelvet, hogy 

egyenletesen kell elosztani az erőforrásokat, vagy pedig egy korábbi helyzethez képest, 

amikor nem egyenletesen voltak elosztva az erőforrások, hozott létre egy újabb egyensúlyt? 

Én nem tudom megmondani. Főleg azért nem tudom megmondani, mert nincsenek világos 

adatok, nincsenek kutatások, amelyek megmutatnák, hogy egy ilyen fontos kérdésben hogyan 

érdemes dönteni. Vannak arra utalások bizonyos kutatásokban, hogy az utóbbi az igaz, tehát 

hogy az egyensúly létrehozása érdekében kellett ezeket a lépéseket megtenni. Liskó Ilona és 

munkatársai több kutatását lehet ezzel kapcsolatban említeni; vagy például a roma gyerekek 

nevelése területén végzett kutatások eredményeit, amelyek valóban határozott 

diszkriminációkról szólnak, és ezeknek a megváltoztatása lehetett elvileg az a politika, ami az 

elmúlt nyolc évben bekövetkezett.  

Az utolsó, amit mondani szeretnék, hogy a dokumentum több pontján is szerepel, hogy 

az iskolai kötelességek háttérbe szorultak a jogok mellett, megbomlott az egyensúly. Nekem 

régi problémám ez a fajta megszövegezése ennek a problémának. Én azt gondolom, hogy a 

jogoknak nincsenek feltételei; a jogok állampolgári jogon járnak, és a követelmények nem 

teljesítéséért lehet ugyan jogokat megvonni, de erre bíróságok alkalmasak csak. Egész 

egyszerűen erre a mi jogrendünkben erre nincs lehetőség. Ráadásul, ha arról van szó, hogy 

bizonyos kötelességeket nem teljesítenek bizonyos tanulók, és ezért az egész 

tanulótársadalomtól vonunk meg jogokat, az egész egyszerűen értelmetlen, nonszensz. Én azt 

gondolom, hogy a két szféra nincs egymással kapcsolatban, legföljebb abban, amit az előbb 

mondtam, hogy a bíróság megvonhat bizonyos jogokat bizonyos kötelességszegőktől, illetve a 

normák nem betartóitól.  

Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy a kötelességek rosszul vannak megfogalmazva, 

és különösen rosszul vannak számon kérve. Ez bőven elképzelhető. De akkor beszéljünk 

erről! Az is lehet, hogy a jogok túlzottak, ilyen helyzetet is el tudok képzelni; akadályozza már 

a működést, más jogokat sértenek ezek a jogok – ilyen helyzet lehet. Mind a kettő 

megfontolást igényel, kutatások igényel és döntést igényel. De hogy jogokat visszavonjunk 

azért, mert nem teljesítenek valakik bizonyos követelményeket, ez egész egyszerűen 

számomra logikai nonszensz. 
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Köszönöm szépen, elnök úr. 

 

ELNÖK: Mihály Ottó! 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Kénytelen voltam egy sajátos megoldást választani, mert 

tényleg rengeteg olyan minden van az anyagban, amelyről önmagában érdemes lenne 

részletesebben szólni. 

Ennek a megoldásnak az a lényege, hogy kapóra jött számomra ebben a dologban ez az 

összefoglaló, amit Péter itt nyújtott nekünk. Azt mondanám, hogy ezt az összefoglalót kellene 

és csak ezt lenne szabad kommunikálni. Ezt az anyagot (Fölemeli az írott anyagot.) nem. 

Ellentétben bizonyos megszólalásokkal, úgy gondolom, hogy ezt azért nem, mert az az 

összefoglaló vitatható, az egy koncepció; abban van a koncepció mögött egy stratégiai, ha 

nem is mindig kifejtett lépéssor is. Mindegyik eleme megéri azt, hogy akkor most pontosan 

tisztázzuk, ezt mit jelent, és ennek alapján épülhet fel tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy 

oktatásfejlesztési stratégia. Ezzel szemben ez az írott anyag nagyon sok esetben – hogy 

mondjam… – kérdésessé teszi, ellentmondásossá teszi, értelmezhetetlenné, vagy rossz 

értelmezési lehetőségek tömegét nyújtja azzal kapcsolatban, ami tulajdonképpen az anyagnak 

a lényege lenne.  

Nehezen tudnám megítélni, hogy ez az anyag volt-e előbb, vagy az anyagból szűrődött 

le ez az összefoglaló – nekem van egy olyan érzésem, hogy a koncepció tulajdonképpen 

alapvetően hamarabb létezett a fejekben, mint ezek az anyagok. Csak néhány dolgot említek 

ennek az igazolására. 

Az anyag szövege sokszor teljesen – elnézést kérek – jókedvre hangoló vágyak 

megfogalmazását tartalmazza. Én elég régen vagyok ebben a szakmában, hogy tudjam, hogy 

ezek a vágyak a pedagógusnapokon mindig elhangzanak. De azt mondani – hogy konkrétum 

is legyen –, hogy húsz év múlva csak kiváló pedagógusok taníthatnak az iskolában, ez 

hiteltelenít; nem tudok mást mondani: ez szó szerint hiteltelenít. Tessék elképzelni 

Magyarországon a Gauss-görbét, amelyből a kiválóak mind idejöttek. Én nagyon ideges 

lennék, ha az így lenne, mert akkor hol vannak a kiválók az orvosok között, a mérnökök 

között; szóval egyszerűen az eloszlás esetében a dolog borzasztó szituációt teremt.  

Irigyelt pálya legyen. Hát itt egy hatalmas tömegű emberről van szó! Csak zárójelben: 

nincs az anyagban szó arról, amiről mindenképpen kellene: a pedagóguspálya nem egy 

differenciálatlan valami, legalább a tanító és a tanár, az osztálytanító és a tantárgytanító között 

kellene különbséget tenni egy ilyen anyagban, mert mások az elvárások. Ahogy az anyagból is 

kitűnik azért, hogy nagyon gyorsan meg tudja világosan fogalmazni – idézőjelbe teszem – az 

alsó tagozatra vonatkozó elvárásokat, ezt megfeleltetni azzal, amit később a tanárról mond, 

önmagában nem is egyezik a dolog. 

Ugyanilyen dolog a vágy arra, hogy az iskola a környezetétől elszigetelt őrzője legyen 

egy kellemes, értékmegőrző, és a többi, helynek. Mióta a világ világ, ilyen nem volt. Egy-két 

elitiskola meg tudja csinálni, amelyik bezárja a kapuit, és mindent biztosít belül. De az iskola 

és a világon létező legjobb iskolák szoros életközösségben élnek a saját környezetükkel. 

Márpedig ha azzal együtt élnek, akkor annak az életközösségnek a rendszerét, értékeit, azt a 

világot, amiben elhelyezkednek, nem tudják kizárni. Minden ilyen kísérlet mindig kudarcot 

vallott, elvezet oda, hogy a legjobb lenne, ha nem egyhónapos iskolák lennének, nemcsak 

hetes, hanem egyéves iskolák lennének, és időnként hazaengednék a gyerekeket egy kicsit, 

mert akkor még ki tudjuk korrigálni azt a pár hetet, amit otthon töltöttek. Az iskola nem ilyen 

intézmény, nem is lehet. Én értem a vágyat ebben a dologban, de akkor nem lehet elképzelni a 

konkrét iskolát. 
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Úgy gondolom, hogy ezek azért rosszak, mert az anyag nem ezeket akarja mondani. 

Tehát nekem az összefoglalóból végképp világossá vált, hogy ilyen, hogy túlfogyasztás 

megfogalmazása, mint az egész egy keretfogalom, amiből levezet dolgokat, problémákat az 

iskolára vonatkozóan. 

Kedves Kollégák! Ki a jóisten fogyaszt túl ebben az országban? Tényleg ennek az 

országnak az a problémája, hogy itt túlfogyasztás van? Ezt tényleg nem mondhatja komolyan 

senki. Ezt az a bizonyos 10 százalék gondolhatja, hogy jaj, túlfogyaszt akár a gyerekem, akár a 

szomszédom, akárki ebben az országban. A gyerekek tömegei nem attól ilyenek, mert 

túlfogyasztanak, hanem mert szerintünk nem azt fogyasztják, amit kellene. De ennek semmi 

köze a túlfogyasztáshoz, az más kérdés, hogy én egyetértek-e azzal, hogy szerintünk nekünk 

van-e igazunk, vagy nekik van igazuk. Mint ahogy a világ mindig mutatja, hogy mindig nekik 

van igazuk. Mi is jobban tudtuk, hogy mit kell fogyasztani, mint a szüleink gondolták, hogy 

nekünk mit kell fogyasztani, ők is jobban tudták ebben az időben. De ez egy kitérő. 

Gondolom, hogy világosabban kellene akkor azt tudnunk, hogy az értékközösség 

megbomlott, nincs. Ne tessenek már ilyeneket mondani nekem! Hogyne lenne! Ez fogalmilag 

képtelenség. Csak nem olyan az értékközösség, amit mi elképzelünk, hogy kellene lenni. 

Hogyne lenne értékközösség a mai iskolákban? 

A feltételek között ez is ott volt, hogy az érték-elbizonytalanodás. Nekünk azért új ez, 

mert húsz év alatt meg kellett próbálnunk leélnünk azt, amit a szerencsésebb társadalmi 

rendszerek 50-60-70 év alatt éltek le. Ebbe a húsz évbe tömörült bele ez az egész 

problematika. De ez nem azt jelenti, hogy itt olyan nagy értékbizonytalanság van, hanem 

mindig vannak, akik szerint más értékek mentén kellene szerveződnie a dolgoknak. De ettől 

az iskola nem tud egy ilyen dolgot elfogadni. Vannak emiatt ebben olyanok, ami elhangzott, 

ez a tanmenet. Itt biztos, hogy tantervre gondoltak a készítők ebben az esetben. Fogalmi 

pontatlanságok, amikor azt mondja, hogy fokozatosan felszámolódott a felügyeleti rendszer. 

Dehogy fokozatosan, napra megvan, hogy melyik napon szüntették meg rendeletileg a 

felügyeleti rendszert. 

Itt feltehetően összecsúszik a szaktanácsadó és a felügyelő problematikája, ami nem 

azért probléma, mert ez egy fogalmi probléma, hanem azért, mert más a konnotációja. Azzal, 

amit mond konkrétan, hogy mit gondol, hogy kellene az iskolába, nagyon sok mindennel 

egyet lehet érteni, hogy egy ilyen segítő, egyúttal ellenőrző rendszer. Mondok még egy példát. 

Amikor azt mondja, hogy olyan oktatáspolitika kell, amely megbízik a pedagógusaiban és 

utána én még Magyarországon nem láttam egy olyan anyagot, illetve láttam, a Zöld könyv 

egyik előkészítő fejezetét, a fejezet már enyhébb volt, de előkészítő anyagát, amely ilyen 

mértékben ellenőrzött, számon kérő, büntető, kiosztó felügyeletet kívánna a pedagógus felett 

gyakorolni. Akkor mit jelent az, hogy megbízunk? 

Azokban az iskolákban, amelyek külön ki vannak emelve, azokban megbízunk, a 

többiekben nem ebben a dologban? Tehát azt érzem, hogy a megállapítások, kiindulópontok 

ezért nagyon sokszor nem jók. A pedagógus munkaidejének jelentős részét nem hivatásának 

megfelelő tevékenységgel tölti. Nekem ehhez akkor minimum kellene definiálni, hogy mit ért 

a hivatás alatt, mert ebből az derül ki, hogy a hivatás az, hogy megtartja a tanóráját, és újra 

meg újra visszajön ez az értelmezés, hogy az a pedagógus hivatása, munkája, hogy megtartja a 

tanóráit ebben a dologban, és az összes többi nem az. De rendben van, ha ezt gondolják, akkor 

ezt definiálni kell. Ehhez képest lehet, hogy sok ez a dolog, mert ez a felmérés, én 

pedagógusokat máshol is kérdeznék, olyan felmérési adatokat tudok produkálni, hogy attól el 

lehet borzadni az egész országnak. Ez akkor lenne igaz, ha ez tényleg szociológiai idő-

felhasználási vizsgálatokkal történt volna. Aki a tapasztalatok alapján tudja, az álljon ki a 

magyar általános iskolák elé, amikor vége van a tanításnak, és számolja meg, hogy hány perc 
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múlva van kint a pedagógusok 90 százaléka az iskolából a kicsengetés után. Mint az őrültek 

hagyja el az iskolát a pedagógusok döntő többsége. 

Nem sorolom tovább azokat a megállapításokat, amelyekkel nagyon nagy mértékben 

egyet tudok érteni. Az a félelmem, hogy ennek az anyagnak a vitája elviszi abba az irányba a 

vitát, hogy a konkrét dolgokon kell vitatkozni, és nem azon, hogy akkor most tényleg egy 

konszenzus irányába, azokban a főbb dolgokban sikerüljön egyetértést kialakítani, ami az 

összefoglalóban van.  

Még egyetlen mondatot: egyik lábjegyzet mondja, hogy borzasztóan differenciálódott a 

pedagógusszakma, illetve inkább az iskolához kötődő szakma és felsorol azt hiszem, 19 ilyen 

elnevezést, aminek a 70 százalékának konkrétan semmi köze ahhoz, hogy az iskola 

differenciálódott, és utána teljesen joggal kifejti, hogy milyen fontos lenne, ha megerősödne a 

mediáció, újra bevezetnénk pluszfeladatokat, létrehoznának az új szakfelügyelői dolgot, tehát 

ami azt mutatja, hogy ezekkel nagyon óvatosan kell bánni, az ilyen általános 

megfogalmazásokkal, mert a világon ez olyan zajló, létező folyamat, amivel biztos, hogy nem 

az a baj, hogy megtörtént. Ennek vannak következményei, amelyekkel nem számolunk, 

amelyekben nem gondolkodunk, de a megtörténtét nem fogjuk tudni megakadályozni. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Hunyady Zsuzsa jelentkezett. 

 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Tisztelt Tanács! Nem a koncepcionális kérdésekhez 

akarok hozzászólni, de most már a részletekhez se nagyon, mert sok minden elhangzott, amit 

gondoltam, hogy szóba hozok. Mégis szeretném azt mondani, hogy mind Csermely professzor 

összefoglalója, amit módom van most már többedszer hallani, mind a szöveg, amit olvastam, 

bennem azt a benyomást kelti, hogy elég erős belső ellentmondások vannak. Erről is esett már 

szó, de mégis ki szeretném mondani ezt a benyomásomat. 

Elég erős belső ellentmondások vannak, ezt ki lehet mutatni szövegszerűen is, de 

mondjuk elsősorban vagy most csak azt mondanám el, hogy az előterjesztők, a 

koncepciókészítők attitűdjében, beállítódásában is egy erős ellentmondás érzékelhető, és ez 

szerintem meghatározza aztán az anyagnak is a szövegszerű kritikus pontjait. 

Itt mindjárt azzal kezdődik, hogy az oktatás újjáépítése. Ezen lehetne vitatkozni, nem 

érdemes azt gondolom, de lehetne vitatkozni, hogy tényleg újjá kell-e építeni vagy nem. De 

azon nem nagyon lehet vitatkozni, hogy az újjáépítés, mint fogalomnak, mint szónak a 

konnotációja micsoda. Az, hogy a romokból újjá kell építenünk valamit. 

Jó, ez az álláspontja az előterjesztőknek, de akkor vajon eléggé meggyőző-e az, amiről 

itt különösen szó van, és Csermely professzor itt is szóban sokszor utal, hogy persze, rengeteg 

– így mondta: rengeteg – kiváló pedagógus és rengeteg kiváló iskola van. Nem tudom, akkor 

hogyan is van ez a teljes romokban heverés vagy újjáépítés. 

Ha rengeteg kiváló pedagógus és kiváló iskola van, akkor talán érdemes lett volna a 

koncepciót nem csak vagy zömmel a problémákra fölépíteni. Itt is elmondta, az anyagban is 

így szerepel; én értem, hogy miért van így, gyártottunk, nem ilyen nagy jelentőségű, de elég 

sokféle kisebb-nagyobb koncepciót. Az ember abból indul ki, hogy mit kell megváltoztatni 

ahhoz, hogy a helyzet abba az irányba mozduljon, amit ő elképzel. De ez mégsem így van! 

Mégsem így van, mert úgy is van, hogy ha rengeteg kiváló van, akár személyében, akár 

intézményben, ha rengeteg értékes dolog van a rendszerben, akkor ezt is föl kell mutatni. Mert 

az építkezés, a koncepciónak a kialakítása nem épülhet csak a hiányokra vagy csak a 

negatívumokra. 

Ilyen pozitív építkezési elem ez a bizonyos értékek és értékazonosság, értéktudat, 

értékközösség probléma, amivel én ezen az általánossági szinten abszolút egyet tudok érteni. 
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De úgy érzem, hogy az anyagban nevesített vagy erőteljesen képviselt és ebből kiolvasható 

értékek is bizonyos ellentmondásokat tartalmaznak. Amit elmondott Nahalka István az 

esélyegyenlőség és a hátrányok kapcsán, akartam példaként mondani, csak nem ilyen kifejtett 

formában, de ez erre példa, amire most utalok. 

Ott van ez a másik dolog, ez a siker és sikertechnológia. Én nem voltam olyan boldog 

ettől a sikertechnológiától; lehet, hogy csak azért, mert eredendő szakmám nyelvész, magyar 

szakos is vagyok és nyelvészettel is foglalkozom, és állandóan zavar engem az, hogy mit 

jelent egy-egy szó. Ez a „technológia” és ez a „siker” és ez így összekapcsolva, s mint ez a 

cél, hogy most aztán ez legyen az iskolákban, siker és teljesítmény, ez anélkül, hogy nem 

tesszük rögtön oda mellé, hogy mit tekintünk sikernek és mi a teljesítmény, anélkül ez akár 

hátborzongató is lehet, de mondjuk, ez talán túlzás; anélkül ez vezethet egy nagyon rossz 

irányba és nagyon rossz eredményre is. 

Azt gondolom, nem tévedek azért nagyon nagyot, hogy ennek az előterjesztésnek vagy 

koncepciónak a felső szövetében a teljesítmény iskolai vonatkozásban elsősorban a különböző 

mérések alapján fölmutatható teljesítmények. Sokszor elmondtuk, teljesen fölöslegesen, most 

is elmondom, hogy rengeteg olyan eleme van az iskolai munkának, pont az értékekkel 

összefüggésben például, meg a neveléssel összefüggésben, amelyek nem mérhetők; vagy nem 

úgy mérhetők, ahogy ezt elgondoljuk, vagy semmiképpen nem úgy, hogy most aztán nagyon 

jó objektív, komplex mérések alapján majd meg tudjuk állapítani, hogy ez rossz, az meg jó. 

Ezt szeretném hangsúlyozni, mert ez is egy ellentmondás szerintem, és tudom, hogy ez a 

készítők szándékával ellentétes irány. De ez benne van ebben az előterjesztésben, ez a 

mérésnek egyfajta, mondjuk, talán ha nem is misztifikálása, de legalábbis a csak mérhető 

teljesítmények felé való elvitele a dolognak, én ezt veszélyes dolognak gondolom, és ha 

szövegszerűen itt-ott mást is lehet kimutatni, én most azt mondom, hogy egy olvasó 

szempontjából ez az összbenyomás ezzel kapcsolatban.  

Két dolgot szeretnék még megemlíteni: az egyik ennek a kontraszelekciónak a 

problémája. Egy élményemet szeretném a tisztelt Tanáccsal megosztani. Elég sok 

értekezleten, ülésen, tanácskozáson, konferencián, mindenfélén vettem részt az elmúlt sok 

évtizedben; nem akarom mondani, hogy mennyiben. Ha pedagógusokról van szó, meg 

képzésről, pedagógusok rétegződéséről, majdnem mindig előkerül ez a bizonyos 

kontraszelekció. Nekem az volt a tapasztalatom, ami most is, meg az Akadémián is meg 

korábban is, hogy mindenki rendkívül egyetért azzal, hogy a pedagógustársadalom 

kontraszelektált. Mert mindenki a másikra gondol, aki akkor nincs ott, amikor ezt elmondjuk. 

Nincsenek igazi konkrét vizsgálatok; Varga Júliának a vizsgálata nem a mostani állapotokra 

vonatkozik, hanem a főiskolai, nem tudom, hány évvel ezelőtt beiskolázottakra, és csak 

tanulmányi teljesítményekre, és nem mért, hanem egy generált index alapján. De ezen kívül 

nincsenek valódi vizsgálatok, hogy milyen értelemben vagy mennyire kontraszelektáltak 

például a pályán pedagógusok; benyomásaink vannak. Most akkor hogy is van ez? Azok is 

kontraszelektáltak, akik kiválók lettek a pályán? Hát azok nyilván nem. Hát akkor most kik a 

kiválók? Mekkora tömeg az a kiváló? Mekkora az a kontraszelektált?  

A kontraszelekcióról mindig úgy beszélünk, mint egy teljesen általános jelenségről. 

Nem láttam, hogy az orvosi pályával kapcsolatban például, ha már maga az orvost meg a 

mérnököt emlegette, lett volna olyan mérés, hogy a kontraszelekció érvényesül vagy nem 

érvényesül. Miért? Mert kizárólag intellektuális teljesítmények vagy pontszámok alapján úgy 

tűnik – de ugye ez is csak úgy tűnik: nézzük meg bizonyos időszakokban például a 

természettudományos pályákra beiskolázottaknak a pontszámait –, hogy azok valahogy 

jobbak.  

Én nem mondom, nem állítok ezzel kapcsolatban semmit. Azt sem állítom, hogy nincs 

kontraszelekció, mert ezt valószínűleg nagyon nehéz lenne állítani. Csak két dolgot szeretnék 
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ezzel kapcsolatban egyrészt még egyszer megerősíteni: hogy ennek a mértékéről, jellegéről, 

kiterjedtségéről igazából nincsenek valódi adatok, mindenki csak másra értelmezi. Másrészt 

milyen alapon, például a pályán lévőket milyen alapon nevezhetnénk kontraszelektáltnak? Ha 

a bekerülés után még tíz-húsz évig ott vannak, mondjuk? Akkor már nyilván nem az az 

érdekes, hogy milyen pontszámot hozott, hanem az, hogy mit csinál. És akkor már nem 

lényegtelen az, hogy milyen alapon ítéljük meg a pedagógusok működését és az eredményes 

vagy nem eredményes működését. És itt bizony megint belefutunk abba az ősrégi dologba, 

hogy jó pedagógusnak a sok gyereket egyetemre juttatót meg versenyeztetőt, s a többi, sikeres 

gyerekeket produkálót tartjuk; a másikat meg nem tartjuk olyan nagyon sikeres pedagógusnak. 

Legalábbis ebben az anyagban én ennek a szemléletnek a veszélyét látom, vagy ennek 

ellentmondásait látom. 

Végül egy utolsó dolog a távlatosság kérdése; ez megkapott engem az előterjesztésben, 

hogy az elmúlt húsz év és előre a következő húsz év, és ez olyan szép és szimmetrikus, és azt 

gondoltam, hogy ez milyen jó. Csak hát, ugye, ami már megtörtént, azt hisszük, hogy arról 

többet tudunk, mint arról, ami majd még ezután fog megtörténni. Azt szeretném halkan és 

zárójelben mondani, hogy arról sem tudunk mindent, ami már megtörtént, ugye? Merthogy 

nemcsak a jövőre nézve igaz az, hogy az oktatásügyi változtatásoknak a kifutása sok-sok időt 

igényel – a múltra nézve is.  

S akkor a már említett tanárképzési példát mint vesszőparipámat én sem tudom 

kihagyni. Itt egy olyanfajta nagy vitalégkörben született ennek a „Szárny és tehernek” az erre 

vonatkozó megállapítása, amivel lehet, hogy a készítők teljesen egyet is értenek, de nekik 

sincs több tapasztalatuk erről, például a visszatérésről, a Bolognából való kiszakításról, vagy a 

pedagógiai-pszichológiai tartalmak megújulásáról – nincs, nem lehet még tapasztalat. Azt 

tudjuk, hogy nem volt nagyon eredményes a korábbi. Azt még nem tudjuk, hogy ez mennyire 

lesz az. Egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt a távlatosságot minden irányban 

meg kellene adni. Azt gondolom, ez előbbre vivő lenne, legalábbis a közös nyelv 

megtalálásához közelebb vinne. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Keszei úr! 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Tanács! Azt 

gondolom, hogy nem igazán az én feladatom most egy kicsit reflektálni az elhangzott kritikai 

jellegű megjegyzésekre, de azért a szorosan vett felszólalásom előtt érintenék néhányat 

röviden. 

Azt hiszem, hogy Hunyady professzor asszonynak abban a megfogalmazásában, hogy 

mit is jelent az újjáépítés, vajon, a romokból kell-e újjáépíteni, abban egy kicsit benne van az 

összes korábbi hozzászólónak az ellentmondásokkal kapcsolatos megjegyzése is. Én példának 

hoznám fel Haussmann és Párizs esetét, aki lerombolt Párizsban negyedeket és újjáépítette 

őket. Én személy szerint sajnálom a lerombolt negyedeket, és a Marais-ban mindig azt 

mondom, hogy milyen jó, hogy ezeket meghagyta. 

De Haussmann példájára szerintem úgy kell dolgozni itt, az oktatás újjáépítésénél, 

amit én kiolvasok ebből a dokumentumból, hogy vannak nem olyan negyedek, de olyan 

háztömbök, amiket konkrétan le kell bontani földig, és újat építeni helyettük, és vannak olyan 

háztömbök, amelyeket akár úgy, ahogy vannak, meg lehet hagyni. Nyilván ezeket szépen 

összhangba kell hozni, mint ahogyan Haussmannak sikerült egy egységes Párizs-képet 

kialakítani. 

A másik dolog, hogy elszigetelt értékmegőrző hely lehet-e az iskola. Konkrét 

tapasztalatom szülőként, két gyerek, négy év Kanadában, a gyerekek szoktatták le Észak-
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Amerikában a szülőket a dohányzásról, az iskolai nevelés hatására. Nagyon megdöbbentő volt 

számomra ezt látni, és működik. Tehát van erre esély! 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ezt nem önmaguktól csinálták, hanem ugyanabban a 

társadalomban egy hihetetlenül erős mozgalomra támaszkodva tudták ezt megcsinálni. 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Én remélem, amint Csermely professzor a bevezetőben említette, 

hogy nem lehet elszigetelt jelenség ez az átállás, a társadalom minden érintett felének ki kell 

venni ebből a részét. Ha ez így lesz, akkor az iskola elszigetelten kezdeményezhet valamit, 

nevezetesen például a környezettudatos nevelést, amiben nekünk még nem volt részünk. Én 

csak talán szakmám miatt tudom, hogy valóban a saját szemetünkbe belefulladnánk, ha nem 

korlátoznánk például a fogyasztást. 

A harmadik megjegyzésem az, hogy 10 ezer hozzászólás kellene. Valóban így van, de 

én emlékszem arra az élénk társadalmi vitára, amit az új közoktatási törvény, illetve az új 

felsőoktatási törvény keltett. Én az utóbbinak a társadalmi vitájában vettem nagyon alaposan 

részt, de a Debreceni Szemle felkérésére írt áttekintésem végén azt kellett konklúzióként 

levonnom, hogy a civil szférára a kutya nem figyelt oda, élen a politikusokkal, belefáradt 

mindenki ebbe a „társadalmi vitába”. 

Ennek a vállalkozásnak, hogy újjá kell építeni az oktatást, szerintem egy missziója az 

is, hogy a hitet feltámasztani egy társadalmi vita lehetőségében. Természetesen ehhez olyan 

politikusok kellenek, akik ehhez fogadókészek. Nem tudom, hogy megvan-e ez a 

fogadókészség. 

Végezetül, amit mondani szerettem volna, akadémiai és felsőoktatási kompetenciám 

van nekem elsősorban, ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, és arra szeretném felhívni 

azoknak a figyelmét, akik ezt a gyakorlatba megpróbálják átültetni, hogy a középiskola 

mindenképpen kimenetvezérelt. Némileg az általános iskola is. Mindenki arra törekszik, lehet, 

hogy ez nem a legjobb értékmérő, hogy hogyan jutnak tovább a következő oktatási szintre a 

diákjaik, de mindenképpen ez is egy értékmérő. Tehát azt gondolom, hogy a legelején ki kell 

tűzni célul az érettségi rendszer megváltoztatását. Személyes véleményem, hogy egyfokozatú 

és standardizált, és a mostani emelt szintű mintájára az iskoláktól független elbírálású 

érettségi rendszernek kell lenni, és a 2-es érettségihez se legyen elegendő, ha valaki csak írni 

és olvasni tud, mert most középszinten a 3-ast is meg lehet kapni ezzel a tudással, 

szövegértéssel. 

Hozzátenném ehhez, hogy az egyetemeknek még mindig meg kellene adni a 

szabadságot egy felvételi vizsgára, hiszen kidobott időkről, kidobott energiákról, kidobott 

erőfeszítésekről, kidobott pénzről tudjuk lebeszélni azokat a hallgatókat, akikről mi meg 

tudjuk mondani, hogy nálunk valószínűleg nem élne meg. Ez a mostani érettségi biztosan nem 

tudja megmondani róluk. Nem biztos, hogy egy korrekt, jó érettségi rendszer bizonyos 

szakmák felé meg tudná tenni ezt a distinkciót. Tehát erre mindenképpen felhívom a 

figyelmet, hogy ez kezdődjön így, és ceterum censeo, lehet, hogy más területen még nem 

derült ki, hogy az új tanárképzési rendszer életképes-e, de természettudományos területen 

garantáltan kiderült, hogy életképtelen. Ott csak a fluktuációk által véletlenszerűen jelentkező 

hallgatók folytatnak ma tanári tanulmányokat, más nem, tehát kihal ez a szakma. Ez ellen 

nagyon-nagyon gyorsan kell tenni valamit, különben a 20 évvel későbbi technikai színvonala 

az országnak nagyon alacsony lesz.  

Köszönöm szépen. Elnézést, hogy én csak ilyen röviden beszélek. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Závodszky Géza! 
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én Keszei professzornak a korábbi kérdéséhez 

kapcsolódnék. Azt a kérdést tette fel, még a beszélgetésünk legelején, hogy milyen a 

társadalmi fogadtatása ennek az anyagnak, és vajon, a most újjáalakult kormánynak, azon 

belül az oktatási kormányzatnak milyen a viszonya hozzá. 

Ezt az utóbbit nem tudjuk, az előző kérdésre pedig most az eddig elhangzott 

hozzászólásokat hallgatva, kialakulhat egy olyan benyomás, hogy nem is olyan túl jó a 

fogadtatása ennek az anyagnak. Nahalka István volt az, aki egy valóban méltányos és értékelő 

elemzést adott, egyébként úgy hallottam, mintha ennek nem lenne kedvező a fogadtatása. 

Onnan közelíteném meg, és nem szeretnék hosszú lenni, hogy nem a törvényhozás 

rendelte meg, tehát nem a parlament vagy a parlament oktatási bizottsága, és nem a végrehajtó 

hatalom, mert a köztársasági elnököt jelen alkotmányos funkciójában nem igazán lehet a 

végrehajtó hatalom részének tekinteni. Tehát egy olyan közjogi méltóság kezdeményezte, és 

teljesen saját elhatározásából ennek az anyagnak az elkészülését, aki úgy gondolta – szerintem 

joggal -, hogy a társadalom jelentős részének a vágyait, óhajait, szándékait, elégedetlenségeit 

kifejezi vagy megfogalmazza, választ keres rá. Ez természetesen nagyon jellemző nemcsak a 

közoktatásra, nem az oktatásügy egészére, hanem egy másik, lehet, hogy ennél a közvélemény 

szemében még neuralgikusabb, a korrupció területére. 

Ebből adódik egy műfaji kérdés. Tehát szerintem méltánytalan ezzel az egyébként 

számomra rendkívül rokonszenves anyaggal szemben – fontos, hogy elhangozzék világosan, 

mert szeretjük elkenni a dolgokat, mert első olvasatban ezt képernyőn olvastam - úgy fellépni, 

mintha ez egy tudományos dolgozat lenne, minden irányba elvégzett olyan kutatásokkal, 

amelyek egyáltalán nem állnak rendelkezésre, óriási anyagi stb. befektetésekkel, vagy 

egyébként mint valamilyen kormányzati dokumentumot, ahol a végrehajtás lehetőségét, 

részleteit, stb. számon kérik. 

Én nem érzek benne ellentmondást, és nem érzem rabulisztikusnak, és igazán nem 

akarok senkit megsérteni, de azért elég súlyos, mintha a borzasztó jelző is elhangzott volna, 

bizonyos kiragadott szavakhoz kapcsolódva. Tehát itt a hozzászólásokban megfigyelhető egy 

olyan technika, és ezzel én igazán nem akarok senkit sem személy szerint piszkálni, hogy egy-

egy szót az összefüggésekből kiragadva vagy szándékosan félreértve, egy kicsit karikírozva, 

és akkor arra ráépítve a kritikát. Tehát ha igaz az, hogy ez az anyag egy esszéisztikus anyag, 

amely a jóra törekvő értelmiségnek és a jóra törekvő közgondolkodásnak valamilyen, és 

nyilván nem igazán a mélységbe hatoló megfogalmazása, mégpedig mint gyógyító 

szándékkal, tehát én ezt szeretném kiemelni, mert ez is karikírozva lett. 

Nyilván nem gondolja a szerző vagy a szerzők nyilván nem gondolják, hogy húsz év 

múlva minden tanár kiváló lesz, irigyelt zseni lesz, csak leírja. (Dr. Mihály Ottó: Ja?!) Ez egy 

vágy, amelyet megfogalmazunk. Tudjuk, hogy nem igaz; a gyerekemből, ó, ha majd egyszer 

nagy balett-táncos, színész, egyetemi tanár lenne, s a többi – vágyunk rá, aztán majd 

meglátjuk, ugye? Tehát egy gyógyító szándékot érzek, hogy nem sorolja, mert lehetne sorolni 

azért az összes problémákat. És bocsánat, nem szeretnék a politika területére tévedni, pont 

nem ebben a pillanatban, mert nem is vagyok része a politikának, de azért az elmúlt nyolc év 

oktatáspolitikájának a bakugrásai, ami a pedagógusok véleményében megjelenik, hogy csak a 

biztonságot várjuk, és így tovább, és így tovább... Én tehát ebben ezt a gyógyító szándékot 

érzem. Lehetne halmozni a problémákat, ez nem történik meg. Ez egy valamilyenfajta, az 

optimális felé tájékozódó jövőkép. És igen, van egy határozott társadalomkép mögötte, amivel 

én teljes mértékben azonosulok; nem akarom most ezeket elismételni, mert újabb vitát 

generálok. De éppen ebből az esszéisztikus műfajból következik, hogy miután minden 

társadalmi problémát érint, például az esélyegyenlőtlenséget is, de azért azt mi is tudjuk, Pista, 

ugye, hogy az oktatásügy ezt nem fogja megoldani; ez szociális kérdés is, nagyon sok minden 

járul ehhez hozzá. Önmagában az iskola nagyon fontos eszköz lesz, azt tudjuk. De miután az 
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oktatásügyről van szó, nyilván nem fog kitérni az összes olyan társadalompolitikai és egyéb 

kérdésekre, amelyekre lehet, hogy nem is tudjuk választ, és akkor lehet mondani, hogy itt van 

egy hiányérzet.  

Tehát az összes problémára kitér, nyilván nem is adhat, a helyzetéből adódóan nem 

adhat rá megoldást, csak jelzi. Ezeknek a tárgyalásának az arányai sem azonosak. Igen, a 

tanárképzésről, a pedagógusképzésről például sokkal több van. Én nem szeretnék megint 

nagyon ad hominem érvelni, de az azért kicsit furcsa, hogy amikor én most az OKNT 

jóvoltából, megbízásából ott ülök a MAB-ban: én ott egyetlenegy olyan nyilatkozatot nem 

hallottam, amely a bolognai folyamatot és különösen a tanárképzésben támogatólag említette 

volna. Lehet, hogy túlzottan és kellő megfontoltság nélkül, olyan erős az elutasítás, és annyira 

egységes az álláspont a tanárképzés kapcsán. De most azt mondani, hogy még nincs 

tapasztalat, még várjunk öt évig, amikor mindenki azt mondja, hogy…! Nekem vannak a 

tanárképzőben tapasztalataim, és megint nem szeretnék abba belemerülni, hogy válaszoljak 

bizonyos érvelésekre, de ha tudjuk, hogy mennyi hiba, probléma volt a tanárképzésben, akkor 

most miért nem várjuk meg, hogy a megváltoztatott, megreformált tanárképzéssel mi lesz? Itt 

van a probléma, amikor szóban kommunikálunk, és kétségtelenül nem fogalmazhatunk 

pontosan. Azt mondjuk, hogy rengeteg jó tanár van, és tudjuk, hogy ezzel csak azt akarjuk 

mondani, hogy vannak jó tanárok – és valóban: vannak. Nem azt, hogy rengeteg, nem azt, 

hogy 20 százalék, 70 százalék – vannak. Vannak kiválóságok; nem rengetegen, de vannak, azt 

akartuk mondani. 

A tanárképzésben voltak problémák, de nem igaz, hogy csak problémák voltak. Egy 

csomó nagy hagyományú dolgot igenis leromboltak a doktriner intézkedések, többek között 

például az alapiskolai tanárképzés műhelyeit, amelyekre azért nem lehet azt mondani, hogy 

nem volt bennük komoly pedagógiai érték, s a többi, s a többi; én most nem akarom 

megvédeni azt, amiben én dolgoztam.  

Úgyhogy megismétlem, kicsit mókás volna azt mondani, hogy most azért várjuk meg 

azt, amiről már vannak negatív tapasztalatok, hadd fusson ki, hadd halmozódjanak a 

problémák, miközben egy laza mozdulattal a negatívok birodalmába utaljuk azt, ami 

valamikor húsz évvel ezelőtt volt. 

Ceterum censeo: nem tudjuk, hogy a kormány, az oktatási kormányzat ezekből a 

gondolatokból mit fogad el, melyik úton megy tovább, melyiken nem. De az én benyomásom 

és az én személyes véleményem az, hogy ebben az anyagban nincsenek belső ellentmondások, 

egyfelől; másfelől pedig a társadalmi fogadtatása, amennyire én meg tudom ítélni, kedvező. 

Ismétlem, a részletekben sok szakmai észrevétel elhangzott, azokkal nem akarok vitatkozni. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Horn György második hozzászólása, utána Bátyai úr következik. 

 

DR. HORN GYÖRGY: Köszönöm szépen. Örülök, hogy Géza a műfajjal kezdte, mert 

én is ezzel kezdtem volna, hogy a műfaj nekem szimpatikus, és az egy nagyon fontos elem. 

Nem ismétlem el, mert ezt írtam föl elsőnek a konkrétumokban, hogy ez egy sajátos műfaj, 

amely valóban tematizál problémákat, felvet problémákat, de itt és most viszont, úgy 

gondolom, szakmai kérdésekről kell ennek kapcsán beszélgetni. Ezek az óhajok, a 

konszenzusigény, és így tovább, ez egy sajátos műfaj, és a pedagógiának azért igazándiból 

nyelve sincs, tisztességesen; kezdhetjük a didaktikától kezdve, elhangzott Karlovitz úrtól a 

kompetencia és a Krupszkája azonos kezelése – azt gondolom, ez azért talán vitatható. 

Én is azt gondolom tehát, hogy ez egy más műfaj; ez nem azonos a technokrata 

megközelítéssel vagy egy pedagógiai megközelítéssel. Számomra ez mint műfaj egy 

konszenzuskereső, tele kockázattal, de mint szükséglet, mint igény nekem elfogadható, 
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különös tekintettel egy ilyen köztársasági elnöki kezdeményezésre. Ez tehát nekem 

elfogadható. 

A másik, amit szintén nagyon fontosnak gondolok, és ebben már ellentmondást látok 

az anyagban, hogy kié az iskola: ebben egyrészt állást foglal, hogy a családé, másrészt állami 

feladatokat ró rá. Én azt gondolom, ez egy tisztázatlan, hosszú távon rendezendő történet, 

egészen konkrét ügyekben is, és mondok ilyeneket.  

Az egyik a kötelesség és a jog viszonya. A magyar nyelv ebből a szempontból abszurd, 

hiszen a jog is kötelesség. Azt gondolom – bocsánat, Péter, hogy ezt mondom –, ez egy kicsit 

engedmény a politikai populizmus felé. Ez nagyon súlyos probléma az egész történetben, ez a 

diákok jogai, meg a szülők jogai, bezzeg a kötelességeiket, s a többi…! Ez nem így van! 

Tény: megváltozott az iskola és a tanárok társadalmi státusa, és a jogrend másképp rendezi. 

Nem egy nyolcvan-száz évvel ezelőtti tekintélyelvű, és nem jog által szabályozott 

hierarchiához igazodik. Ez igaz. De nincs kimutatva, és most nem tudományosan, hanem ez 

egy „közizére” ráépített dolog. A múltkor előkerült, hogy verik a tanárokat – nem igaz! 

Magyarországon a legkisebb egész Európában például a tanárok ellen kimutatott erőszak. 

Egész Európában! Az ezerszer dicsért Finnországban, jegyezném meg, az elmúlt évben két 

sorozatgyilkosság volt… (Dr. Szabados Lajos: Egy is sok, Gyurikám, de egy is sok!) De 

mondom, Finnországban, amiről állandóan beszélünk, két sorozatgyilkosság volt. Arról 

beszélünk, hogy igaz-e ez a történet, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. (Dr. Závodszky Géza: 

Általános fegyverviselési engedély van, Finnországban mindenki fegyvert visel, nálunk meg 

nem.) Így van. Én nem akarom megvédeni, Géza, én nem erről beszélek, értsétek meg, én nem 

erről beszélek! Én csak azt mondom, hogy ezek nem helyén kezelt dolgok, ez a gyerekek joga 

meg kötelessége. Ennyit állítottam, és még egyszer megismétlem: úgy gondolom, ez 

következik ebből a sajátos magyar nyelvi történetből, hogy a jog és a kötelesség két szó, 

miközben a kötelesség is jog, és fordítva. 

Továbbmennék. Én tehát azt mondom, hogy ez engedmény, nem pedig a dolog pozitív 

irányban elmozdult eleme. 

Lényeges kérdésnek tartom – Keszei Ernővel vitatkozva – az érettségire vonatkozóan: 

egyetértünk azzal, hogy az érettségit felül kell vizsgálni. Abszolút nem támogatnám a felvételi 

rendszer visszaállítását, semmilyen formában nem. Az egységes sztenderd érettségihez az első 

lépés a kétszintű sztenderd érettségi volt, és kimutathatóan minden elemében hatékonyabb, 

mint a 2005 előtti állapotában az érettségi, mind a presztízsét, működését tekintve, és így 

tovább. Álláspontom szerint ez egy fejlődési folyamatnak a fázisa, nem pedig egy 

felülvizsgálandó, átalakítandó, visszaalakítandó rendszer. A magam részéről semmiképpen 

nem támogatnám a felvételi visszaállítását. Az egyszintű sztenderd, akár iskolán kívülit, az 

emelt szintűhöz hasonlót, azt feltétlenül. 

Úgy gondolom, hogy az egész rendszerben a célzott személy nem a pedagógus kellene 

hogy legyen, hanem a célzott hely az iskola. A változtatás a működtetői, az intézményi 

célokra kell inkább, mint az egyes pedagógusra, a rendszer logikájából következően. 

Egyébként egyetértek azzal, ami a pedagógusokra vonatkozik, én még a 

kontraszelekcióval is egyetértek. Csak mondok egy példát: Csermely Péter írta ki ezt a 

felmérést, amit a pedagógusok magukról állítottak ki. Abban az van, hogy ők heti 6 órát 

továbbképzésre járnak. Ez kiszámolható a 33 hetes – tehát nem a 37 hetes – képzéssel, ez évi 

189 óra továbbképzés minden egyes pedagógusnak úgy, hogy közben a törvényben előírt 

hétévenkénti 120 órát a pedagógusok több mint fele nem teljesíti. És ezt a pedagógusok 

mondják saját magukról. Egyszerre áll majd a két állítás, hogy ő heti 6 órát továbbképzi 

magát, ugyanakkor azt az egyszeri jogi előírást több mint a fele nem teljesíti. Vagy a heti 13 

óra adminisztráció. Én, aki iskolában élek, tehát ezekre még egyszer hangsúlyozom, ami 

fontos viszont ebből és a műfajra vonatkozik, hogy tényleg igaz az, hogy miféle 



 29 

szükségletekre koncentrál ez a stratégia? Kiknek a szempontjait érvényesíti, hogyan? Ez 

valóban egy alapkérdés.  

Az új brit kormánynak például a felhívása megjelent a szövegben „konzervatív 

oktatáspolitika” címmel, amiben a következő stratégiai elemek vannak. Az egyik, hogy fel 

kell számolni a szociáldemokrata kormányoknak az erőteljes központosítását, a másik, hogy 

fel kell számolni a pedagógus szakszervezeteknek a gyerekekkel és a szülőkkel szembeni 

monopóliumát. Ez a címe, hogy „konzervatív oktatáspolitika”, Nagy-Britanniában most.  

Tehát tudom, hogy helyhez, térhez, időhöz kötött stratégiákról kell beszélni, nem 

vitatnám ezt a szükségletet, nem vitatnám, hogy szükség van arra, hogy a pedagógusok 

támogatást szerezzenek, de mondom: a tények maguk és az érzetek között, bár a műfaj 

megengedi, szerintem különbséget kell és lehet tenni.  

Nem támogatom a szakképzés előrehozatalára vonatkozó részt. Azt gondolom, hogy 

egy kicsit a szövegből félre is érthető, tudniillik ha arról lenne szó, és azért beleolvasható, 

hogy a manualitás kerüljön be az alapképzésbe, az általános képzésbe, azt támogatnám, a 

szöveg azonban címzetten is a szakképzés korábbra hozataláról szól, pedig azt gondolom, 

hogy éppenséggel itt a korai pályaválasztással szembeni törekvéseket támogatnám. Azzal 

egyetértek, és ez ebből is hiányzik, én is gyáva lettem volna leírni, iskolaszerkezeti 

kérdésekkel nem foglalkozik az anyag, noha ez egy komoly rákfenéje az egész magyar 

közoktatásnak. Mondjuk én se mertem volna belenyúlni. A műfaj nem is engedi, tehát ezzel 

nekem nincsen bajom. 

A műfajból is következik, de azért azt gondolom, hogy ez azért több ennél, hogy nem 

egészen világos, hogy a pedagógiai és az oktatáspolitika két különböző dolog. Tehát van 

egyszer a kormányzatnak egyfajta oktatáspolitikai stratégiája, finanszírozás, 

rendszerszabályozás, tematizálás, és megint más az, hogy mi történik az adott iskolában. Ez 

két különböző terület, és ez sokszor egymásra tolódik, egymásra mosódik, olyan típusú 

problémák kerülnek elő, amelyek jellegzetesen pedagógiai típusú problémák, mint 

oktatáspolitikaiak. Ugyanakkor, amit Keszei Ernő is felvetett, azzal én is egyetértek, hogy az 

oktatáspolitikai feladat, hogy milyen tematizálás van az iskolában: környezetvédelem vagy a 

fenntartható fejlődés vagy az elsősegélynyújtás, stb. Ezt lehet kormányzati intenciókkal 

működőképessé tenni. 

Závodszky Gézának mondom: én nem mondtam rosszakat, mert azt mondtad, hogy 

úgy néz ki, mintha mindenki rosszakat mondana róla. Én ezt szeretetreméltónak tartom, csak 

nagyon sok mindent vitathatónak tartok.  

Egyetértek a hálózati gondolkodás megközelítésével, viszont itt ez talán nem 

szómágia, a szakfelügyeletnek nincsen köze a hálózathoz. Arra akkor ki kell találni valami 

mást, nem tudom, mit. 

Végezetül: egyetértek azzal, amit Zsuzsa is felvetett, hogy az iskola nem romokban 

hever, és ennek van egy olyan üzenete, én nem az újjáépítést vettem észre, hanem azt, hogy az 

iskola azt gondolom, hogy nem rosszul dolgozik, hanem kihívásokra keresi a választ. Tehát 

olyan kihívások előtt áll, aminek nem tud megfelelni, és ez nem ugyanaz, mint az, hogy 

összedőlt és ezért. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Tisztelt Tanács! Egy ügyrendi kérdés és javaslat van. Bátyai László 

hozzászólása után egy tíz perc szünetet tartanánk, ami több tagunkat érinti most. Egy 

bizottsági ülésre kerülne sor, de utána visszajönnének, egy tízperces szünetet kértek.  

 

DR. IKER JÁNOS: Bocsánat, ha elnök úr megadná, körülbelül negyedóra múlva 

visszajönnénk, tehát a válaszokra mindenképpen itt lennénk.  
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ELNÖK: De most még három hozzászólás van. Ezért kérdeztem. Bátyai László volt a 

következő jelentkező. De bocsánat, megadnám Katinak a szót egy rövid hozzászólásra, mert 

neki el kell menni. Kati, ha most hozzá tudsz szólni, akkor gyorsan. 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Elnézést, nagyon szépen köszönöm, csak néhány mondatot 

hadd mondjak. Nyilván nem az anyaghoz fogok hozzászólni, hanem azt szeretném kifejteni, 

hogy kik dolgoztunk mi együtt Csermely Péter irányításával. Valószínűleg abban, hogy az 

anyag ilyen lett, és hogy akár ilyen pedagógiai kutatói szintről sok kritikát lehet 

megfogalmazni ezzel kapcsolatban, az lehet az oka, hogy Péter praxisban dolgozó embereket 

választott elsősorban, tehát akiknek pedagógiai gyakorlatuk van. 

Olyan kritikát hallottam, és tulajdonképpen ezért szólok hozzá, hogy nem első 

vonalbeli embereket választott; ezt éppen az elmúlt időszakban hallottam. És valóban, 

gyakorló szakemberek dolgoztak, és azt tudtuk tenni, hogy a sorozatos műhelymunka során 

mindig egy-egy területre felkészült valaki, és azt megvitattuk. Igazán nem lehetett kiérlelt 

anyagot letenni az asztalra ennyi idő alatt, úgyhogy ezt még nyilván lehetne gyomlálni. De az 

volt a cél, és ezt talán valóban nem hangsúlyoztuk eléggé, ahogy Závodszky Géza is mondta, 

hogy egy társadalmi vitát indítsunk, hogy egyáltalán – és szerintem az elnök úrnak is ez volt a 

célja – az oktatásról folyjék egy szélesebb körű társadalmi vita. S hogy ez az anyag erre 

mennyire alkalmas, ez az, ami fontos a számunkra, hogy ezek a viták lefolytathatók-e, ahogy 

ezt megkezdtük. 

Egyetlen példát hadd mondjak. Mi, gyakorló szakemberek nyilvánvalóan elsősorban a 

mindennapi problémákból indultunk ki, de próbáltunk távolabbra tekinteni, mint ahogy egy 

négyéves oktatási kormányzat. Mert éreztük és érezzük nap mint nap, hogy nem helyes a rövid 

távon való gondolkodás. De az is nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban vannak korlátaink. 

Egy példát hadd mondjak az iskolák értékelése, ellenőrzése kapcsán. Mi történt most? Az 

országos kompetenciamérés minden évben egyfajta rangsort állít fel az iskolák között, és a 

fenntartók ennek alapján ítélik meg az iskolákat. Éppen azért, mert nem értenek hozzá. Tehát 

nem tudják azt, hogy ez egy szempont lehet az iskola munkájának megítélésében. Ezért 

gondoltuk mi azt, hogy tulajdonképpen a szakmának kellene egy olyanfajta értékelési 

rendszert kialakítani, amely sok szempontból, sokrétűen, valamivel megbízhatóbban tudja ezt 

az értékelést megtenni, és azt hangsúlyoztuk – ismétlem, most csak ezt az egy területet 

említem –, hogy elsősorban a segítségnyújtás, az alacsony szinten teljesítő iskolák számára a 

segítségnyújtás lenne az állam feladata, hogy megteremtse azokat a forrásokat, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy szakmai segítséget kapjanak ezek az intézmények. Ez is 

megkezdődött, hiszen mára már történtek ilyen lépések, elsősorban pályázatok útján, de mi azt 

gondoljuk, hogy ezt nem pályáztatás útján kellene megtenni, hanem kérheti az iskola, vagy a 

fenntartó kérheti a számára.  

Természetesen rendszerszinten gondolkodtunk, és hadd mondjam azt, hogy Péter volt 

az – csak ezt nem mondta el –, aki közel száz szakembernek a véleményét is kérte, akik közül 

nagyon sokan első vonalbeliek, hogy így fogalmazzak, és mindezt ő foglalta egymaga össze, 

és integrálta azokat a gondolatokat, ami ennyi ember fejében megfogalmazódott. Ebből is 

látszik, hogy mennyire nehéz a konszenzusteremtés, de én azt gondolom, nem szabad róla 

lemondani. S ez az anyag azért annak a példája, hogy valamilyen szinten mégiscsak lehetséges 

emberek gondolatait összefoglalni, és ezt nyilván társadalmi méretekben is lehet folytatni. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Bátyai László! 
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DR. BÁTYAI LÁSZLÓ: Köszönöm. Megpróbálok röviden, címszavakban szólni, 

elsősorban azokról a területekről, amelyek idáig nem hangzottak el. 

Azzal kezdeném, hogy nem vagyok kutató, viszont van harmincéves tapasztalatom, 

általános iskolától kezdve főiskoláig, a tanítás minden szegmensében. Úgyhogy én nem 

kutatási eredményekre próbálok támaszkodni, hanem a személyes tapasztalatomra, ami 

jelenleg is van. 

Én nagyon örülök az „újjáépítés” szónak, mert nem bombázni kell előtte, de kifejezi 

azt, hogy a jelenlegi út nem járható tovább. Ez, ami idáig így működött, nem fog működni 

sokáig, előbb-utóbb tényleg újjá kell építeni, de akkor már tényleg a romokat. Úgyhogy ez így 

nem járható tovább. 

Nagyon örülök annak és egyet tudok vele érteni, hogy a szakképzés megjelenik ebben 

az anyagban, a szakképzést megpróbálja helyére tenni. Sajnos tapasztalat, hogy az elmúlt 

években a szakképzés mint olyan nyűg volt mindenki számára, lerázta magáról az Oktatási 

Minisztérium, lerázta magáról a minisztériumok döntő többsége; egy vagy kettő tartotta meg, 

az sem foglalkozott vele. Igazából létrehoztak egy országos vízfejet, amit NSZFI-nek hívunk, 

amely megpróbálja a szakképzést mint olyat kezelni, de nem kezeli, hanem csak a pillanatnyi 

helyzetet tartja szinten. De kezelni, fejleszteni, továbblépni természetesen ebből nem tudunk. 

S itt vitatkoznék azzal, hogy az értékrend megbomlott vagy nem. Pontosan itt hangzott 

el olyan utalás, hogy a szakképzés magában nem érték; az érték a görögös műveltség, a 

tudományos műveltség és minden más. Igenis, a helyére kell tenni, hogy a szakképzés azon a 

területen, ahol gyerekeket nevel, képez, életre tanít, és így tovább, érték. Attól függetlenül, 

hogy nem azt az értéket képviseli, amit mások annak tartanak.  

Az anyaggal kapcsolatban félek attól egy picikét, hogy ebből is csak csemegézni 

fognak. Tehát ezt a mondatot azért hozzátenném. 

A pedagógusképzés helyzetével kapcsolatban beszéltünk arról, hogy alkalmatlan, 

kontraszelektált a pedagógustársadalom, és a kudarc- és hátránycentrikusság is szóba került. 

Igen, ennek oka a pedagógusképzésből adódik. Ez a legkönnyebben megfogható út, ha valaki 

nem kellően képzett, akkor a hibák feltárása – ez sem jó, az sem jó – a legkönnyebben 

megvalósítható pedagógiai módszer a gyerekeket ezzel oktatni. Ha a kettő egyensúlyba kerül, 

akkor lehet élményre, lehet sikerre koncentrálni. De sokkal több pedagógushivatási tudást és 

pedagógiai tudást igényel az a fajta oktatás. 

Integráció és szegregáció. Mélyen egyet tudok érteni azzal, amiről beszéltél. Ez egy 

súlyos probléma; nem az integráció, hanem a szegregáció egy súlyos probléma. Csak egy 

szóval egészíteném ki, ami a kettő közül hiányzik, és a pedagógus-módszertanból eltűnt az 

utóbbi időben: ez pedig a differenciált oktatás. Erre a legtöbb esetben ráhúzták, hogy ez 

szegregáció. A szegregáció mint olyan, bűn, nem követhető út, meg kell szüntetni, meg kell 

találni a helyes módszereket, és igenis, a pedagógus-módszertanból elő kell keresni azokat, 

amelyek működtek valamikor. Azért is, mert fél a pedagógustársadalom, mert másnap már föl 

fogják jelenteni, hogy szegregál, ha megpróbál egyáltalán segíteni valakinek. 

Nagyon örülök, hogy az egészséges életmódra nevelés megjelenik ebben az anyagban, 

a sport és a testnevelés; ez idáig nem hangzott el. Nem véletlen – bocsánat, nem a 

jelenlevőknek szól –, ez is egy másodrangú kérdés az iskolai oktatás-nevelés kérdésében. Ha 

jut rá idő, akkor heti két órában elmegy, papíron bemutatják, hogy a mindennapos testnevelés 

megvalósul, mert mindennap délutánra beállítanak tömegsportot, amelyen a gyerek nem fog 

részt venni, mert zongorára, énekkarra, angolra, idegen nyelvre jár, bármire. De papíron 

kimutatható, mert öt-hat gyerek részt vesz rajta. Az egészséges életmódra nevelés, illetve 

maga a sport is egy olyan közösségépítő jellegű dolog, ami eltűnt az iskolákból. Aki meg tudja 

fizetni, jár sportra, aki nem tudja, az nem jár. Sajnos ez a „meg tudja fizetni” is az úgynevezett 

„úri” sportokra vonatkozik. A csapatjáték mint olyan eltűnik, pedig a játék a legnagyobb 



 32 

közösségépítő dolog a világon, együttműködni a másikkal, meg kell tanulni ezeket a formákat. 

Nincs meg a jelenlegi testnevelésben ennek a szerepe, és az iskolában sem. 

Én nem így értelmeztem ezt a kötelességet és jogot ebben az anyagban, ahogy te 

elmondtad. Szó sem lehet jogok megvonásáról a tanulókkal szemben, az tényleg bírósági 

dolog. Szó sem lehet arról, hogy ezeket megnyirbáljuk vagy átalakítsuk, egyebek. Meg kell 

tanítani a gyerekeket, hogy kötelességek is léteznek, és a kötelességek nem teljesítésének 

következménye van. És ez nem jogmegvonás. Egy egyszerű példát mondjak csak erre. Nem 

tanulják meg a gyerekek, hogy következménye van a tetteiknek, hiszen – bocsánat – kap egy 

igazgatói intőt: érték, hogy ezek után a többi meg fogja dicsérni a folyosón, hogy milyen jó 

gyerek voltál. Befejezi a szakképzést, kikerül a munkahelyre; az első héten szembesül azzal, 

hogy minden tettének, akár joga van hozzá, akár kötelessége, következménye van. És ez nem 

írásbeli, szóbeli vagy egyéb dorgálás – keresheti a következő munkahelyet. Ha erre nem 

neveljük rá az oktatás folyamán, hogy a tetteinek következményei vannak, nem is érti, hogy 

tőle miért válnak meg egy hét után. 

Végül: a célok kitűzése – itt ez a húszéves cél – mindig egy kicsit irreális. De azért cél. 

Kétféle út van ezek után a megközelítésére. Az első az, hogy elkezdünk elméleteket gyártani 

arra, hogy ez a cél miért nem megvalósítható; a másik pedig, hogy hozzáfogunk, és eljutunk 

valameddig.  

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi János, majd Karlovitz János jelentkezett.  

 

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Valójában szeretném kicsit továbbgondolni, mert a 

szakképzéssel kapcsolatos háttéranyagot volt szerencsém elkészíteni ehhez a kiadványhoz. Az 

a gondolat jutott eszembe, Péter is említette, hogy az oktatást egységes egészként kell kezelni, 

és én ezzel a magam részéről teljes mértékben egyetértek, merthogy összefüggenek egyébként 

az oktatáson belül is a különböző alrendszerek, egyik a másik nélkül nem tud előremenni, s ha 

ezek a kapcsolatok megszakadnak, akkor eljutunk oda, hogy például a szakiskolákba az 

általános iskolából olyan gyerekek kerülnek, akik írni-olvasni-számolni nem tudnak, és a 

szakiskola ezt a problémát nem tudja már megoldani. Vagy a középiskolából az érettségizők 

úgy kerülnek be a felsőoktatási intézményekbe, hogy alapvető készségek hiányoznak, és 

például természettudományos tantárgyakból korrepetálásokat kell szervezni számukra. De 

olyan szempontból is egységes egészként kell kezelni, hogy érdemes megnézni azt, a 

különböző iskolatípusok között a szerkezetben milyen kapcsolódási pontoknak kell lenni.  

Ma például a rádióban hallottam, hogy a Manpower csinált egy felmérést cégeknél, és 

kiderült, hogy óriási igény van a fiatal, szakképzett szakmunkások iránt, lényegesen nagyobb, 

mint korábban, és ez nagyon komolyan megugrott. Ma Magyarországon a korosztálynak a 20-

22 százaléka vesz részt szakképzésben. Elég-e ez? Azt mondhatjuk, hogy nem elég, tehát 

valamilyen módon a szerkezettel foglalkozni kell, mert a gazdaságnak a munkaerő-piaci 

utánpótlását nem képes az oktatási rendszer megfelelőképpen biztosítani. Vagy például ha a 

felsőoktatást nézzük, kell-e ennyi diplomás? Vagy ha továbbmegyünk, feltehetjük a kérdést, 

jó-e az, hogy a felsőoktatáson belül a különböző képzései szakokon ez a struktúra 

konzerválódott, és a műszaki-természettudományos képzések aránya Macedónia után a 

legalacsonyabb Európában. Azt hiszem, ezek olyan kérdések, amelyeket csak úgy lehet 

megvizsgálni, és úgy lehet generálisan megoldani, ha ezeket összefüggéseiben vizsgáljuk. 

S továbbhaladva: nemcsak az oktatást kell egységes egészként kezelni – és most 

jutottam el idáig, ezt a gondolatot továbbfűzni –, hanem az oktatásnak a társadalom 

különböző nagyrendszereivel is együtt kell működni, mert sajnos Magyarországon kialakult az 

a gyakorlat, hogy az oktatást valamilyen elszigetelt egységként, elszigetelt nagy alrendszerként 
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kezelik. Egy példával szeretném ezt megvilágítani, hogy ezen miért kell változtatni. Ma 

Magyarországon 3,7 millióan dolgoznak, azaz a munkaerőpiacon jelen vannak, de ebből a 3,7 

millióból csak 3 millió az, aki a társadalombiztosításnál be van jelentve, a többiek feketén 

vagy a szürkezónában dolgoznak; azt lehet tehát mondani, hogy 3 millióan vannak. Ez nagyon 

kevés, Európában a legrosszabb arány: 55 százaléka dolgozik a munkaképes korosztálynak. 

Ez borzasztóan alacsony, gyakorlatilag tovább nem vihető. De ennél sokkal nagyobb 

probléma, hogy 3,2 millióan vannak inaktívak, akik munkaképes korban vannak, nem 

dolgoznak és nem is keresnek munkát.  

Hogyan kapcsolódik ez az oktatáshoz? Úgy kapcsolódik az oktatáshoz – és 

megpróbálom összekötni a két nagy alrendszert –, hogy ebből a 3,2 millióból, megnéztem a 

KSH és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatait: 900 ezren vannak olyanok, akiknek nyolc 

általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettsége van. S ha megnézzük, hogy ennek a 900 

ezer főnek hány százaléka az, aki a munkaerőpiacon van és dolgozik, látjuk, hogy az ilyen 

iskolai végzettségűeknek csak 20 százaléka dolgozik, 80 százaléka nem dolgozik, inaktív 

vagy benne van a szociális ellátórendszerben. Ha ezeket elkezdjük tovább-bontani, világosan 

kiderül, hogy például a 18-19 éves korosztályból minden évben kapásból van 20 ezer olyan 

fiatal, aki nyolcosztályos vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik. És itt jön be az 

oktatás, és amit Horn Gyuri is említett: mire való egyáltalán az iskola, mire képes az iskola? 

Azt gondolom, föltehetjük a kérdést, hogy ha ez a 20 ezer fiatal minden évben 

kimarad, akkor képes-e arra a szakképzés, a felnőttképzés, hogy ezeket a fiatalokat valamilyen 

módon behozza. Mert ha már a szakmunkás-végzettségűeket nézzük ma Magyarországon, 

közöttük a foglalkoztatás nem 20 százalék, hanem 63-64 százalék; tehát kimondhatjuk azt, 

hogy magasabb iskolázottság magasabb foglalkoztatást jelent. Tehát egy egyedüli esély, 

lehetőség és kitörési pont, hogy ennek az aluliskolázott társadalmi rétegnek, ez 900 ezer fő, 

valamifajta magasabb végzettséget, szakmunkás-bizonyítványt, részszakképesítést, betanított 

képzettséget adjunk, mert nem valószínű, hogy őbelőlük lesznek az egyetemi professzorok.  

Ha tehát mi arról beszélünk, hogy munkaalapú társadalom, akkor azt gondolom, az 

oktatásban is feltehető az a kérdés, hogy van-e hatékony és jó munkára nevelés az oktatásban, 

ha már a világos és egyértelmű értékrendekről beszélünk. Azt gondolom, hogy nincs. Mi 

megnéztük, hogy a szakiskolai tanulóknál milyen problémák vannak, három fő dolog jött ki: 

alapkészségek komoly hiánya, ezt tudjuk; tanulás iránti érdektelenség; és a fizikai munkának 

az elutasítása. Ezek nagyon komoly problémák. Tehát mire oda eljutnak egyébként, hogy 16 

évesek, akkor már nagyon nehéz, szinte lehetetlen munkára szocializálni őket, és ezért van az, 

hogy felvetődtek a különböző megoldási módok, ez az előrehozott szakképzés is ezért 

vetődött föl, hogy talán, ha hamarabb elkezdik, akkor még valamilyen módon munkára lehet 

szocializálni. 

Az utolsó gondolatkör: a sikerről folyt polémia. Mi megnéztük az európai szakképzési 

rendszereket, amelyek a világon a legjobbak: Svájc, Németország, Finnország, Ausztria, 

Dánia. Gyakorlatilag három olyan kritériumot találtunk, amelyek ezen sikeres országok 

mindegyikében tetten érhetők. Az első az, hogy idejekorán elkezdik a szakképzést. Ez persze 

jelentheti azt is, hogy nincs náluk manuális analfabétizmus, és a kéz intelligenciájának a 

fejlesztésére nagyon nagy gondot fordítanak. Ezt el kell majd dönteni, hogy hamarabb-e, 

Gyuri, ahogy te mondtad, vagy esetleg később már, amikor a szakképzési rendszer van, de 

valamikor ezt el kell kezdeni. Nálunk ilyen nincs. Tehát ez az első ilyen probléma. A másik a 

munkával egybekötött, a munkába integrált szakképzésnek a szerepe, jelentősége. Beszéltünk 

már itt erről, hogy ezeknek a gyerekeknek a tanulási képességeik terén nincsenek 

sikerélményeik, és gyakorlatilag a motorikus képességek fejleszthetők, itt van sikerélmény, és 

ezek a motorikus képességek, a kéz intelligenciájának a fejlesztése más intellektuális 
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képességeket is tud kifejleszteni; ez a második. A harmadik pedig a jó tanár és a jó gyakorlati 

oktató. 

Azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat és ezeket a szakpolitikákat össze kell hangolni. 

Nem tartható az megítélésem szerint, hogy a szakpolitikák külön-külön léteznek, rivalizálnak, 

keresztbetesznek egymásnak – mert a szakképzésnél ezt láttuk egyébként. Ha a szakpolitikák 

nem fognak össze, nem határoznak meg bizonyos prioritásokat egymással, akkor azt 

gondolom, hogy ezek a romhalmazok csak növekedni fognak. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Karlovitz János jelentkezett, másodszorra; kérem, picit rövidebben szóljon, 

aki ezt másodszorra teszi. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Két dologról, két percben. Az ellentmondásosságról 

annyit, hogy az anyag híven tükrözi a társadalomban és az iskolában meglévő 

ellentmondásokat. Ha ez nem tenné, akkor az baj lenne. 

Hogy csak egy példát mondjak: egy cigány vezető ember hozott egy gyönyörű könyvet, 

cigányok alkotásaiból, és azt mondta, hogy az integrált iskolákban el akarják sorvasztani a mi 

szép kultúránkat, bevágják oda a gyerekeket, és be akarják olvasztani a mi kultúránkat. Tehát 

van itt ellentmondás bőven. 

A másik: romok. Én azt mondom, hogy vészhelyzet, veszélyhelyzet van. Talán még 

nincsenek romok. Bölcs dolog most egy kicsit kivárni, és megvárni, hogy honnan csöngetnek 

a legtöbben az intenzív osztályról, hol van a legnagyobb baj, és akkor ott sürgősséggel lépni. 

Mert pillanatnyilag mindenhol bajt érzünk, az oktatás minden területén, de igazából nem 

tudjuk, hogy hol van a legveszélyesebb helyzet. Ez az anyag jó arra, hogy ez kiderüljön, ha 

jeleznek rá. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Szabados Lajosnak adom meg a szót; ezzel a jelenlévők mindegyike 

legalábbis egyszer szót kapott. S mivel elég kevesen vagyunk, és nem tudom, jönnek-e még 

vissza (Többek: Visszajönnek.), kérem, hogy Péter reagáljon az észrevételekre. Én pedig 

visszatartom magam, és a végén szeretnék csak egypár szót szólni, remélem, hogy senkit nem 

megrázó véleménnyel. 

Szabados Lajos! 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Én azonosulni tudok az anyaggal. Egy 

ilyen nagy összefoglaló anyag persze hogy tartalmaz olyan részeket, amellyel nem mindenki 

ért egyet, természetesnek tartom, hogy ez így zajlik. De ezt meg kell mondani. Engem inkább 

az izgat, hogy az OKNT ezen a területen mit akar tenni. Nagyon fontos lesz, hogy az új 

minisztérium milyen irányokat jelöl ki, ezek mennyiben lesznek ugyanolyanok, mint ami az 

anyagban szerepel, és ebben mi hogyan tudunk közreműködni. 

Annyira ismertek, hogy én soha senkit bántani nem szeretek, de mindig szeretem 

őszintén elmondani, hogy akik az elmúlt nyolc évben közreműködtek abban, hogy ennek az 

anyagnak meg kellett születnie, azok jó lenne, ha most kicsit visszafognák magukat. Én 

elmondtam, amikkel nem értettem egyet, és le is szavaztam azokat a dolgokat. Nem 

szeretném, ha megint azok lennének hangosak, akik miatt ezt az anyagot tárgyaljuk. 

Szeretném, ha mindenki magára venné, aki úgy érzi; akinek nem inge, ne vegye magára. 

Az én központi problémám az, hogy terminológiai zűrzavar van az oktatásban. A 

pedagógiától, a neveléstudománytól idegen fogalomnak tartom a kompetenciát; ez valahonnan 

betolakodott, és egyfajta ragadozó halként próbálom meghatározni: felfalta az ismeretet, a 

készséget, a képességet. Úgyhogy érdekes, hogy most, amikor a kompetenciamérés zajlott, az 
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Oktatási Hivatal elnöke úgy nyilatkozott, hogy ebben az ismereteket mérik fel, a készségeket 

meg a kompetenciákat. Nagyon szépen kérem, ne ámítsanak bennünket, mert ez így nem 

járható út!  

De én idegennek tekintem az integrációt meg a szegregációt is, a pedagógiától, a 

neveléstudománytól idegen fogalomnak; valahol máshol értelmezem őket. Én nem mondtam, 

hogy integráltan tanítottam 52 évvel ezelőtt a cigány gyerekeket, fel sem merült bennem. Meg 

kellett tanítani őket, mert az én tanítványaim voltak, és – elment, aki a differenciálást említette 

– differenciáltan kellett foglalkozni velük. 

Amit Nahalka Pista mondott, ő osztályokra meg iskolákra értette a homogén és 

heterogén fogalmakat. Én a csoportmunkára szeretném érteni. Azt gondolom, mind a kétfajta 

csoportmunkának létjogosultsága van, mind a kettőnek más a funkciója, másért használjuk a 

heterogén csoportot, és másért a homogén csoportot. Nem tudok olyat, hogy melyik a jobb.  

Amit István mondott – nincs már itt, de azért mondanám –, engem ezek a felmérések 

azért zavarnak, mert ha kell, akkor én valamit mérésekkel bizonyítani tudok, meg annak az 

ellenkezőjét is. Nagyon vigyázni kell ezekkel.  

János és a reakciók, Krupszkája és kompetencia. Én azt mondom, hogy olyan 

szempontból János barátomnak igaza van, hogy mind a kettő divat. Ezt kell követni, akkor 

Krupszkáját kellett, most meg a kompetenciát, mert aki nem követi, az ilyen maradi, mint 

amilyen én vagyok. 

Az meg, hogy az internet az egész oktatást megváltoztatja, már bocsánatot kérek, hát 

ez egy eszköz! Az eszköz nem változtathatja meg az egész oktatást! (Horn György: 

Tényleg?!) Ezt én határozottan állítom. Nagyon határozottan állítom, mert ha valaki nem ezt 

vallja, akkor ezen keresztül az oktatás lényegét akarja megváltoztatni. Én nem azt mondtam, 

hogy ez nem változtat, de a lényegén nem változtat. Ez egy eszköz. A tartalom sokkal 

fontosabb, mint az eszköz. Gondolkozzatok el rajta! Én is elgondolkoztam, azért mondom. 

Gyurikám, neked személyesen mondanám, hogy nem tudom, hogyan veszitek föl a 

kollégákat, hogy elégséges-e az, hogy a diplomát adó intézmény azt mondja, hogy alkalmas, 

és akkor mindenkit, aki alkalmas, fölveszitek. Én azt gondolom, a felsőoktatás az, amely el 

tudja dönteni, hogy kit szeretne fölvenni, és kinek akar lehetőséget adni arra, hogy abban részt 

vegyen. És nem a ti kompetenciátok – ezzel a faramuci fogalommal élve – meghatározni, 

hogy hogyan történjen a pedagógusoktatás. Én igenis annak vagyok a híve, hogy a 

felsőoktatási intézmény dönthesse el, hogy kiket vesz föl. Szeretném hozzátenni, hogy a 

meghatározó ebben a középiskolai eredmény kell hogy legyen, de ezen kívül még más 

mindent is figyelembe kellene venni. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Mihály Ottó egy utolsó mondatra kért szót, utána pedig Pétert kérem, hogy 

reagáljon az eddigi hozzászólásokra. (Horn György: Majd elolvasom. Sajnálom, de el kell 

mennem.)  

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Sajnálom, de ez az egyik dolog, amit elfelejtettem. Fontosnak 

érzem az értelmezési kérdés szempontjából, hogy a hazai tényezők közül, ami föl van sorolva, 

hogy mik hatottak leginkább, kimaradt az a húsz évre visszafelé nézés: egy új gazdasági, 

társadalmi, politikai rendszer jött létre. Ez azért nagyon fontos, mert emiatt mindazokat a 

kérdéseket, amelyek időnként, úgy tűnik nekem, ilyen hagyományos módon jelennek meg, 

mármint feltételrendszerében, arra int, hogy ezeket már nem lehet úgy feltenni. Például a 

jogok problémája, és a többi, és a többi. Ez az egyik. 

És egy mondat ahhoz, hogy alapoktól újjáépíteni – mert ez nem működik. Szeretném 

leszögezni, meg kell nézni, az elmúlt öt évben nem romlott a magyar közoktatás 
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teljesítménye. Minden mérés, összehasonlító, nemzetközi mérés, a hazai mérések azt 

bizonyítják, hogy egyszerűen – nem tudok más szót használni – vagy nem olvassák el, vagy 

tudatosan úgy tesznek, mintha más lenne a helyzet. Ezt csak azért mondom, hogy mielőtt az 

alapoktól újjáépítünk, meg kellene nézni, hogy ezek az alapok tulajdonképpen mit 

produkálnak. Nem azért, mert nem szorul átalakításra, csak azért, hogy tudjuk, hogy mit 

akarunk tényleg átalakítani. 

Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Megkérem Csermely Péter professzort, hogy reagáljon az elég 

széles körű és sokirányú hozzászólásra. Egyként mindenképpen értékelhető az eddigi 

beszélgetés és hozzászólási kör: élénk fogadtatást és érdeklődést váltott ki, és a hozzászólások 

alapján olvasókat is magánénak tudhat az anyag.  

Kérem Pétert, hogy reagáljon. 

 

DR. CSERMELY PÉTER: Köszönöm szépen. Pontosan ezzel akartam én is kezdeni. 

Egyrészt Závodszky Gézának nagyon köszönöm, nagyon precízen megfogalmazta az 

anyagnak a formátumát, illetve a tulajdonképpeni műfaját; ez a jóra törekvő embereknek a 

megfogalmazása arról, hogy gyógyító szándékkal hogyan lehet az oktatást megújítani – én ezt 

teljesen aláírom, valóban ez volt a szándékunk. S ezen belül az volt a szándékunk, hogy egy 

vitaanyagot bocsássunk közre. A mai alkalom is mutatta, hogy ennek minimum megfelel az 

anyag, mert mélyenszántó gondolatokat indukált az emberek széles körében, beleértve az 

OKNT-t is természetesen, meg sok mindenki mást, ahol ezt az anyagot jelenleg is éppen 

vitatják. 

Tulajdonképpen ez a fajta közös nézetegyeztetés, elképzelésekről, lehetséges 

megoldási irányokról való egyeztetés válasz Horn Gyuri egyik kérdésére, hogy az iskola 

adaptációs képessége tulajdonképpen hogy van, mint van, hogyan tud ez megváltozni. Úgy 

semmiképpen, ahogy nagyon gyakran elképzeli vagy elképzelte az oktatáspolitika, hogy ő 

elrendel valamit, adott esetben jogi eszközökkel, jó esetben biztosít hozzá anyagi eszközöket 

– sokszor nem is biztosít hozzá anyagi eszközöket –, és akkor az majd úgy lesz. Hát úgy nem 

lesz. Ez így nem jött be. Erre millió példát tudok mondani. Magyarán mondva a változási 

képesség csak az egymás meggyőzésével és folyamatos propagálásával – nem 

propagandaszinten: folyamatos elterjedésével – vázolható vagy képzelhető el, legalábbis a 

számomra. S ebben nem vagyunk jók. Egyrészt a türelemben, hogy kivárjuk, hogy valami 

folyamatosan elterjedjen, adott esetben három év alatt, öt év alatt, és így tovább, másrészt meg 

abban nem vagyunk jók, hogy ezt iniciáljuk vagy segítsük a dolgoknak ezt a folyamatos 

elterjedését. Ez valahogy egy olyan hiányzó eleme ennek az adaptációs képességnek, most 

nem okvetlenül iskola szintjén, hanem az oktatási rendszer szintjén, ami mindenképpen 

terjesztendő, és ennek a vitának is egyik célja ez volt. 

Most még a műfajra picit visszatérve: az bár le nem írt, de azért egy szándék volt a 

megfogalmazásban konkrétan, hogy ne okvetlenül azokkal a fogalmakkal operáljunk, amivel 

mindenki operál. Ezzel sajnos egyfajta ködöt is terjeszt bizonyos értelemben az ember, mert 

próbált új szavakat – sikertechnológia s a többi – bevezetni a köztudatba. Ezt nem azért 

csináltuk, merthogy itt mindenáron valami újat akartunk, hanem nem akartunk azokba a 

frontvonalakba, azokba a lövészárkokba minden esetben beállni, amelyekben az oktatás 

tisztelt részvevői tíz éve, húsz éve, negyven éve, száz éve sikertelenül lövik egymást jobbról 

balra, alulról felülre, délkeletről északnyugatra, és így tovább; tök mindegy, hogy ki hol áll, 

csak lője a többit, és ezzel boldog legyen. Úgyhogy ezt valahogy el akartuk kerülni. Nyilván 

nem lehetett teljes mértékben, mert ha ezt teljesen el akartuk volna kerülni, akkor mondjuk, 

szuahéliül kellett volna írni, lehetőség szerint úgy, hogy ne is lehessen lefordítani magyarra. 
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Tehát ezt nem lehetett teljesen elkerülni, én ezt belátom, de egy ilyen szándék mindenképpen 

volt az anyag alkotóiban, hogy kipipálják azt az isten tudja, hány sebét az oktatásnak, amit 

vakargatni szoktunk már ki tudja, hány tíz éven keresztül, és akkor állást foglaljanak, 

okvetlenül jobbra, balra, délkeleti vagy északnyugati irányban. Nem tartottuk ezt 

szerencsésnek, mi egy összesített képet szerettünk volna alkotni. 

Egy dolgot még elmondanék a műfajjal kapcsolatban. Hetven oldal volt az az 

egyezség, amelyben megegyeztünk, hogy ennél több ez az anyag nem lehet. Eredetileg 170 

oldal volt, úgyhogy komoly önmérsékletet gyakoroltunk; szigorú módon próbáltuk a saját 

anyagunkat megfosztani különböző részeitől, és nyilván bizonyos félreértéseket és egyebeket 

ez generálhat természetes módon. 

Arra azonban nem tudunk vállalkozni, hogy Magyarország összes pedagógusának 

minden félreértelmezését előre leírjuk, hogy ez miért nem igaz. Az oktatáspolitikának sajnos a 

közege egy ilyen „én azt értem abban, amit te mondasz, amit én úgy gondolok már húsz éve, 

hogy én mit gondolok”, és akkor utána ez ellen harcol.  

Tehát erre nem tudok vállalkozni én sem, és sok mindenki sem, hogy egy négykötetes 

értelmező szótárt bocsássunk a munka minden egyes oldala mögé, hogy ezeket kivédje. Tehát 

ezek óhatatlanul felmerülnek, és ezt tisztelettel az ember tudomásul veszi. 

Három megjegyzésem lenne még, nem akarok mindenre válaszolni, mert azt hiszem, a 

vita is egy fontos dolog, és az nyilván fog még folyni. A három dolog közül az egyik az 

újjáépítéssel kapcsolatos kérdéskör. Nyilvánvaló, hogy az ember látja, és rengeteget lehet 

fenntartani, azt a rengeteg pedagógust, aki nagyon jól dolgozik ebben az országban, és ez alatt 

tényleg nagyon sokat, nem 70 százalékot ért az ember természetesen, de ha egymás mellé 

tennénk őket, akkor a Vérmező tele lenne azért velük. Tehát nagyon sok olyan pedagógus van 

ebben az országban, aki nagyon magas szinten dolgozik, csak ebből a nagyon sok elemből 

nem lesz rendszer. Ez a baja a mai magyar oktatásnak, hogy itt elemek, elszórt, egyedi, 

fantasztikus kezdeményezések vannak, amelyek önmagukat oltják praktikusan ki, mert nem 

szerveződnek rendszerré, mert oktatási politika, oktatási rendszer ebből nem akar sehogy sem 

kialakulni. Ezt a részét kell újjáépíteni. Nem Juliska nénit ott a nem tudom, hányadik 

kerületben, aki marha jól oktat vagy Pista bácsit, nem őket kell újjáépíteni, ők marha jól 

csinálják azt, amit csinálnak, a rendszert kell valahogy újjáépíteni, de az nem akar összeállni. 

A második megjegyzésem Nahalka Istvánhoz szól, aki már sajnos, elment, de 

gondolom, majd elolvassa, ha elolvassa, hogy semmiképpen nem egy ilyen ingahatást 

szerettünk volna elérni, például az én konkrét szakterületem, a tehetséggondozás 

szempontjából, tehát hogy eddig volt a hátrányos helyzetűeknek a preferálása, na, most 

ezentúl ezt abbahagyjuk, és akkor jön az új kurzus, jön a tehetségeseknek a preferálása. Még 

csak ez kéne! 

Tehát én magam, mint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, ezt itt mondom a 

kollégáknak, de fogom akkor is mondani, én leszek az első, aki felemelem a szavam a 

tehetséggondozás ellen akkor, amikor a tehetséggondozás már a csapból is folyni fog. Most 

még esetleg nem tartunk itt, már közeledünk efelé, mihelyt itt tartunk, én leszek az első, aki 

azt mondom, hogy állj, tehát az inga álljon meg középütt, ne jobbra menjen, balra menjen, és 

hülyeséget hülyeségre kellene halmoznunk egyszer ilyen irányba, egyszer olyan irányba. Tehát 

ami engem illet, mindenképpen ehhez tartom magamat, és erre szeretnék mindenkit bátorítani. 

A harmadik és utolsó megjegyzésem egy értékkört vagy egy kérdéskört szeretne 

kiemelni támogatólag, és nagyon örülök, hogy ez előkerült Karlovitz Jánosnak, Bátyai 

Lászlónak, Szilágyi Jánosnak és másoknak a hozzászólásában, hogy a munkára való nevelés 

valóban nagyon háttérbe szorult a mai oktatási kultúrában, az általános iskolában, mindenhol 

az égadta világon. Ugyanígy a sportnak és a csapatjátékoknak a közösségteremtő, értékteremtő 
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és a hátrányos helyzetűeknek a felemelését és örömet hozó szerepe megint csak messze nem 

ott van, mint ahol egy tisztességes iskolában kellene lennie. 

Azt hiszem, ez a két elem kulcsfontosságú eleme annak, hogy egy tényleg siker- és 

örömorientált iskola alakulhasson ki, és az örömet ne csak azokban a tantárgyi eszközökben 

vagy tantárgyi sikerekben lehessen megszerezni, ami egyébként nagyon fontos. Ezt hadd 

tegyem hozzá, tehát nem ez ellen beszélek, amikor ezeket hangsúlyozom, de megint úgy 

érzem, hogy az egyensúlyt valahogy úgy kell helyreállítani, hogy ezt a két kiemelt területet, 

amiről most szót ejtettem, a munkának a fontosságát, a szakképzés, a szakismeretek 

fontosságát azon a területen és a sportnak, a csapatjátékoknak, együttműködésnek a 

fontosságát így is hangsúlyozza az ember. 

Elnézést kérek azoktól, akiknek a hozzászólására részleteiben nem reagáltam, de akkor 

hosszú lettem volna, és már elszaladt az idő. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben Trencsényi László csatlakozott a beszélgetésbe, 

nem tudom, hogy volt-e olyan üzenete, amit szívesen elmondott volna, mert a jelen lévők 

mindegyike legalábbis pár szóban csatlakozott. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Péterrel a könyv megjelenése óta 

folyamatos diskurzusban vagyunk, vannak kérdések, amelyekben úgy tűnik, hogy 

egyetértettünk, vannak, amelyekben fenntartjuk a vitát, és ennek adunk helyet is a 

nyilvánosságban. Én talán ebben az újjáépítés szónál egy pillanatra azért megállnék. Nem 

véletlenül kotyogtam bele, elnézést kérek, a százat, mert ez az újjáépítés szó egy nagyon jó 

szlogen, de ott húzódik a paradigma-típuskülönbség. Vannak nagyon sokan, a Zöld könyvtől 

Pálinkás Józsefig, akik az újjáépítést az utolsó 8 esztendő romba döntő viszonyaihoz képest 

tekintik újjáépítésnek, Környey László a miskolci konferencián például, és vannak mások – én 

magamat is idesorolom, fiatal korom ellenére -, akik az újjáépítést a XIX. század végi 

iskolakritikától folyamatosan, a Karinthy ’Tanár úr, kérem’-étől folyamatosan zajló 

iskolakritikára alapozzák. Tehát újjáépíteni azt az iskolát kell, amelyik a XX. század elején 

vagy tegyük fel az I. világháború európai kataklizmái közepette omlott össze és bizonyult 

működésképtelennek, amit itt Péter elmondott. Tamás boldogan mosolyog, mert 

tulajdonképpen a praktikus reformpedagógiai értékeket emlegette itt az újjáépítés értékeiként. 

Viszont az az ideológia, amelyik az újjáépítést a 8 évvel ezelőtt cunamihoz képest akarja, az 

ennek pont az ellenkezőjét hangsúlyozza. Úgyhogy nagyon óvatosan kell bánnunk 

ugyanannak a fogalomnak a használatával, én erre hívnám fel a figyelmet, ugyan tudom, hogy 

ezzel újabb vitát gerjesztek. Bolognáért meg küzdünk, én az ügyben leírtam mindent, hogy én 

abban a pedagógusképzés és a pedagógus-kiválasztásnak egy nagyon jó útját látom, mert nem 

úgy szelektál, hogy egy felvételi vizsga vagy egy érettségi aznapi diszpozícióját, hanem én 

örömömet lelem abban, hogy van három évem abban, hogy a tanári pályára készülő bármilyen 

alapszakosokkal olyan segítő kapcsolatot alakítsak – ezt most nemcsak a magam nevében 

mondom, hanem mindenkinek, aki az alapképzésben tanít -, hogy ott kellő ön- és szakmai 

ismerethez segítsük azokat a hallgatókat, hogy az alapképzés után azt mondják, hogy igen, 

nekem kell a tanári mesterpálya. 

Ehhez képest az összes többi nyavalyája a mestertanár-képzésnek elhanyagolandó 

kérdés. Ez az a kiválasztási mechanizmus, amire vágytunk, a szelekciós tésztaszűrő helyett 

egy folyamatos önkilakoltatási folyamat, én ezért köteleztem el magamat mellette. Köszönöm 

szépen, hogy a társaság megengedte, hogy ezt elmondjam. 

 

ELNÖK: Én is köszönöm. Iker János jelentkezett, és Tamást is kérdezem, mert 

mindenki valamit tett hozzá, hogy ha van gondolata, amit szeretne elmondani, én nem 
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szeretném úgy lezárni a beszélgetést, hogy ha bárki tenne hozzá vagy megjegyzést kívánt 

volna tenni, az ne jusson szóhoz. Megadom a szót. 

 

DR. IKER JÁNOS: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nem tudtam meghallgatni 

mindenkiét. Én azok közé tartozom, akik egyetértenek az értékközpontúsággal. A 

kidolgozottságát különbözőképpen látjuk, az biztos, és találok benne olyanokat, amit 

továbbgondolok. Ilyen például a hálózatok ügye, amit egy kicsit a német Sinus-programhoz 

tudnék én hasonlítani, talán az ötlet is onnan jön, és azt gondolnám, hogy az lenne a jó, ami a 

német Sinus-programnak és a Science Working Centerek angliai változatának a keveréke 

lehetne, és talán azt a lehetetlen szolgáltatói formát, ami most Magyarországon van, ez 

megtörhetné. Mondom én, szolgáltató. Ezen a területen áldatlan állapotok vannak.  

Most lenne jó, ha a 3.1.4.-es, ami valamilyen formában körülbelül ezer iskolát érintett, 

hogy az ne múljon el nyomtalanul, nézzük meg, hogy mi volt ebben jó. Legyen az első 

hatásvizsgálat itt. Igaz, hatásvizsgálatok nélkül történtek, igen, számtalan hiba ebből volt. 

Legyen az első. Van ebben jó. Mit lehet továbbvinni, van benne egy csomó csapnivaló, amit 

meg lehetne oldani a hálózatokkal. Én javaslatot is tudok rá tenni, itt vannak a 

pedagógusképző, szolgáltató és kutató hálózat központjai, kettő Budapesten, hat a statisztikus 

régiókban, feladatot nekik. 

Rögtön mondom, hogy én ingyen és bérmentve az embereimmel szívesen csinálnám, 

de ez nem a reklám helye, de egy dolog, amire gondoltam, és köszönöm a figyelmet. 

 

ELNÖK: Tamás! 

 

DR. VEKERDY TAMÁS: Jó, ha már így provokálsz, mert gondoltam, hogy annyira 

kilógok ezzel, amit mondani akarok és elrugaszkodott vagyok, hogy megkíméllek benneteket 

ettől. De előbb azt mondanám, hogy amit Péter elmondott, azzal messzemenően egyetértek, a 

könyvet, a könyv szövegét, amennyire lapozgattam, sokkal kevésbé tudtam magamévá tenni. 

Hová rugaszkodjak el? Ha már Párizs példája felmerült, ahol sajnos, lebontottak 

nagyszerű negyedeket, de vágták ezeket a remek sugárutakat, és azért maradt a negyedekből is 

valami, én egy kicsit kijjebb rugaszkodnék - de lehet, hogy ilyen esetben nem lehet - az egész 

magyar pedagógiai gondolkodásból, amely olyan végletesen németes és állandóan szabályoz 

és újraszabályoz és módosít, és ettől meg kell őrülni, ha valaki ezekben a szabályokban igazán 

el akar igazodni és megfelelően akarja őket adminisztrálni. 

Tehát csak azt szeretném itt megemlíteni példaként, hogy mondjuk, a home schooling 

vagy az own schooling rendszerében, ahol tehát otthon tanulnak a gyerekek, kiderült először 

is, hogy jobban tanulnak, persze, de miért? Azért, mert felsőfokú végzettségűek a szülők. 

De nem ide akarok kilyukadni, hanem oda, hogy a vizsgálatok azt mutatták, hogy a 

pedagógus szülők gyerekei, akik otthon tanítják a gyereküket, rosszabb eredményt érnek el, 

mint a nem pedagógus szülőknek az otthon tanított gyerekei. És ehhez azt szeretném 

hozzátenni, hogy az én ismereteim szerint – legalábbis néhány évvel ezelőtt így volt – például 

már Olaszországban is, bár az nem egy annyira liberális állam, mint a nyugatiak és az 

északiak – tudom, liberális, ne is mondjam, de én mondom –, szóval ennek ellenére 

Olaszországban úgy van – vagy volt; most körülnézek, lehet, hogy lemaradtam valamiről, 

Berlusconiról –, hogy bárki taníthat, bárki, akinek felsőfokú végzettsége van. (Dr. Mihály 

Ottó: Ez így van ma is.) És csak annyi van, hogy ha igazán arra szánja magát, hogy most egy 

ideig az életemben, negyvenéves koromban meguntam ezt a menedzserizét, ilyen van, 

hihetetlen dolog, de tanítani fogok, akkor az első másfél évben esténként járnia kell hetenként 

egyszer-kétszer pedagógiai és pszichológiai kurzusra. Semmi más. És akkor abbahagyja, mert 

neki van egy másik szakmája, mielőtt kiégne. És ez nagyszerűen működik, nagyszerűen, tehát 
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ez a gondolkodás, hogy kiszáll. Hányszor szabályoztuk a pedagógusvégzettségek körét, 

hányszor írtuk le ilyen-olyan táblázatokban, követelmények, így, úgy, amúgy, és szerintem – 

már bocsánat, lehet, hogy tévedek – egyre rosszabb lett. Én tehát egy átjárhatóbb rendszerre 

gondolnék, frissebb emberekkel.  

És akkor már nem is akarom említeni azt, hogy tényleg mindenkinek elsősnek, 

másodikosnak, harmadikosnak kell lenni? És ha most hála istennek a bukás is visszajön – ezt 

tréfásan mondom –, akkor mindenből osztályt ismétel, mert megbukott? Vagy hogy van ez? 

Miért nem lehet, hogy az egyikből hatodikos, a másikból még csak harmadikos? Ez kizárt? 

(Dr. Mihály Ottó: Ebben a rendszerben kizárt.) Nagyon sokáig tanultak így… – de jó. (Dr. 

Mihály Ottó: A német tömegoktatás viszonyai között ez kizárt. Az osztrák tömegoktatás 

viszonyai között működik. – Közbeszólások.) Tehát ezt meg lehet oldani, ez abszolút tévedés.  

Jó, nem akarom továbbmondani, csak azt akarom elmondani, hogy olyan gúzsbakötés 

tartja fogva a magyar iskolarendszert totál értelmetlenül, amelyet valahogy, ha már ezt 

mondtuk, hogy Párizs, valóban át kellene törni. 

És Jánosra akarok még reagálni, mert részben nem értettem, amit mondott, és amit 

értettem, azzal nem értettem egyet. (Dr. Karlovitz János: Nem baj.) De azt föltétlenül 

hangsúlyozni szeretném, hogy nincs olyan, hogy a jó olvasókönyvek vannak elterjedve, és azt 

fogja igazolni, és így tovább. A legrosszabb olvasókönyv a legelterjedtebb az országban… 

(Dr. Karlovitz János: Nincs igazad! Hülyeségeket mondasz!), mert a vállalkozó, aki egy zseni, 

sok pénzt ad a tanárnak, az igazgatónak és az iskolának, esetleg autóhasználatot, ha az ő 

olvasókönyvét használják, amiről a kutatások kimutatták, hogy a legrosszabb olvasókönyv. 

(Dr. Karlovitz János: Szívesen megmutatom.) De ezt csak úgy mondom, mert ha János 

egyszer ezt említi, hogy az igazol egy könyvet, egy tankönyvet, hogy mennyire van elterjedve, 

szó nincs róla, legalábbis Magyarországon. (Dr. Závodszky Géza: De ez szabályozási kérdés.) 

Itt a probléma! (Dr. Závodszky Géza: Akkor szabályozzuk! Ez volt a liberalizáció!)  

Akkor bocsánat, de provokáltál… (Dr. Mihály Ottó: Na, itt van a pedagógiai 

korrupció!) Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Karlovitz János: Akkor viszont jogom van nekem is.) 

De annyit kérünk, hogy röviden, ugye, ez már a harmadik. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Igen. Akkor tehát Vekerdy Tamás nem értette, amit 

mondok, szívesen elmagyarázom neki egyszer, leülhetünk. Egészen másról volt szó. Nem az 

elterjedtségtől, hanem a diákok és tanárok elégedettségvizsgálatáról a könyvvel kapcsolatban. 

Ez egészen más. (Dr. Vekerdy Tamás: Jó.)  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Különösen felfrissítette a hozzászólást a végén, hogy 

ilyen aktualitásokig is eljutottunk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a vitaanyag, amely 

esszéisztikus… – és nagyon örülök neki, hogy a végére a műfaj-meghatározás is egy picit 

jobban megjelent, és a vitát ezzel jó irányba lehetett kicsit terelgetni. Átmenetileg nekem is 

volt olyan érzésem, mintha nem kifejezetten az egyetértés és a konszenzuskeresés, hanem az 

egyes pontoknak a vitathatósága lenne a beszélgetésünk központja, de ez úgy nagyjából a vita 

második felére mintha kiegyensúlyozódott volna.  

Két alapvető megjegyzést kívánok hozzáfűzni. Az egyik, ami nagyon fontos, Péter is 

utalt rá, hogy volt a társaságnak, akik ebben részt vettek – és tényleg elég széles kör 

véleménye jelent meg –, egy olyan szándéka, hogy más megközelítést és a megszokott 

mederhez képest egy problémaérzékeny jó szándékot, méghozzá a konszenzuskeresésnek a jó 

szándékát sugallja. Majdnem mindannyian, akik ebben így részt vettünk, ezzel a szándékkal 

dolgoztunk, és én kicsit úgy éreztem a mai szakmaibb beszélgetés vagy vita hangvételében is, 
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hogy azért van elég sok olyan pont, amelyben mintha ez a közös hang keresése, a konszenzus 

keresése találna partnerekre, találna módot arra, hogy egyszer megindulhasson ez a nem nyolc 

év, hanem ténylegesen az egész rendszer, a társadalom hosszabb távú jövőjéért való 

felelősséggel való gondolkodásnak a megépítése vagy kiépítése.  

Több olyan problémába beleütközünk, és ez a mostani vitát is valamilyen szinten 

érintette, hogy egyszerre mentünk át az elmúlt húsz évben – Mihály Ottó említette – egy 

radikális társadalmi átalakuláson, ami Nyugat-Európában vagy más, szerencsésebb sorsú 

országokban hosszú időn keresztül zajlott le, minálunk felgyorsultan; néha elég vad viták és 

társadalmi jelenségek formájában, a társadalmi lehetőségeknek és a mobilitásnak egy 

átalakuló struktúrája jelent meg. S amikor a megoldásokat keresték a különböző 

kormányzatok, leginkább a húsz év mérlege mibennünk az volt, hogy a hosszú távú 

gondolkodás az, ami a konszenzuskeresésnek az alapja, és az elmúlt húsz évnek ez az egy 

területe nem volt sikeres, pontosan a viharos változások miatt, a közös jövőnek a keresése. És 

ez most is kötelességünk, annak ellenére, hogy nyilván még érzelmeink meg ilyen-olyan 

elfogódottságaink lehetnek. De én azt gondolom, jóhiszeműen, hogy itt egy asztal körül vagy 

az országban ebben a szakmában érintettek között nagyon sok olyan pont van, amiben igenis 

meg lehet egyezni hosszú távú célokban. Ami nem is a mi célunk, hanem a gyerekeinknek és 

az unokáinknak szánt jövőre vonatkozó pozitív célok. Én abban reménykedem, hogy ez az 

anyag esetleg kialakítja ezt a fajta vitát, vagy annak alapjaként szolgálhat.  

S van egy másik strukturális dolog, erről diszkréten nem beszélgettünk. Kati említette, 

hogy érte a vitaanyagot vagy tanulmányt olyan kritika, hogy nem az elsőrangú meg nem az 

első körből való kutatók, szakértők, akadémikusok dolgozták ki. Ez is egy tradícióváltás. Meg 

kellene azt értenünk, hogy a régebbi rendszerben volt olyan, hogy államilag fizetett, az állam 

által fenntartott kutatórendszerek meghatározott egyéniségei mondták meg, hogy minek kell 

lennie egy adott országban. Ez a szovjet, nem német: szovjet típusú oktatáspolitikai 

rendszernek volt a meghatározó eleme. És húsz év múlva el kell odáig jutnunk, ami a 

fejlettebb társadalmakban létezik, hogy a társadalom egésze, a civilek, azaz az oktatásról a 

részt vevő pedagógus, a szülő meg a gyerek véleménye is legalább olyan fontos nagy körben, 

mint amilyen fontos valóban az elsőkörös akadémikusoknak és a fizetett kutatóknak a 

véleménye. 

De nem megmondóemberekre van szükség egy ilyen újfajta gondolkodásban, hanem 

egy közmegegyezésre van szükség, egy társadalmi megállapodásra, és itt egy dolgot nem 

említettünk, azon kívül, hogy keressük ennek a közös nyelvét, ami nincs, mert van egy 

szaknyelve a pedagógiának, amit a többség nem ismer, bocsánat, hogy ezt mondom, de a 

pedagógusok sem. A többség nem ismer, csak a tudósok, kutatók ismerik, ők is néhány 

definíción elég intenzíven vitatkoznak. 

Az alapkifejezéseken pedig mindenki ért valamit, és ha vitáról van szó, akkor azt 

szeretné rajta érteni, amit ő megszokott vagy amit gondol rajta, és ha nincs párbeszéd, nincs 

megegyezés, nincs széles körű vita, akkor ezek süketnéma-párbeszédként zajlanak tovább. 

Ilyen alapszavak, mint érték; az értékről, ha akármilyen körben felvetjük ezt a szót, hogy 

érték, ott már majdnem olyan, mintha valamiféle politikai fenyegetést tenne akármelyik fél, 

amelyik az érték szót kiejti, holott akármilyen társadalomban azt mondjuk, hogy értékalapú, a 

külföldi nyelveken valamiféle közös dolgot legalábbis szoktak gondolni, hogy igenis, szükség 

van értékre. De ez tény, hogy ez az érték ma hangsúlyát tekintve hihetetlen kaleidoszkópikus 

jelentéstartalommal bír, az újjáépítés szó ugyanígy. Hangsúlyozni szeretném én is, hogy az 

újjáépítésben az anyagban részt vevők döntő többsége, nem merem azt mondani, hogy 100-

egynéhány hozzászólóból mindenki, de a döntő többség egyértelműen nem 8 évet próbált 

vizsgálni, hanem azt, hogy mi az, amire hosszú távon szükség lenne. Hasonló módon a siker 

és a hátrányok kérdéseiről 
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És amivel mi sem tudtunk mit kezdeni, és azt hiszem, hogy az oktatáspolitika egésze 

még nem tudott vele számot vetni, hogy az egész társadalom és a társadalmon belül az oktatás 

rendszere a tömegesedéssel egy olyan problémakörhöz érkezett el, aminél nem tudjuk kutatás 

alapján megmondani, hogy a kontraszelekciónak milyen a mértéke, meg hogy hány a jó, hány 

a kevésbé jó pedagógus az országban. De azt érzékeljük, hogy teljesen más egy tömegszerű 

oktatás, egy tömegszerű közoktatás, egy tömegszerű felsőoktatás, mint amilyen a mi 

gyerekkorunkra vagy a még korábbi, 50 évre jellemző oktatási rendszer volt. Erre nincsenek 

meg a válaszok, azt látjuk, hogy más hozzáállás kell, más rendszerre van szükség, és az a 

bizonyos építés, amire itt mi utalunk vagy újjáépítés, az ezeket az új helyzeteket kellene hogy 

valamiképpen tudja kezelni. 

A legnagyobb és a legnehezebb probléma pedig, amivel most egy közvetlen 

újjáalakuló oktatáspolitikai lehetőség vagy rendszer előtt állunk, hogy a politikai szemlélet, 

bármelyiké, tud-e lépést tartani ezekkel a társadalom egészében létező problémákkal. Az a 

félelmünk, nekem konkrétan, ezt így fogalmazom, az a félelmem, hogy a politika nem tud, a 

politika még eddig tapasztalatunk szerint nem jutott el addig a társadalomban már létező 

igényig, hogy hosszú távú gondolkodásra van szükség, éppen az oktatás területén. Nem jutott 

még el. Eddig mindig úgy éreztük, hogy aktualitásokra koncentrált. A jelenlegi változásoknál 

mi abban reménykedünk, és erre biztatnám a teljes civil közösséget, a teljes szakmai 

közösséget, hogy próbáljon kierőszakolni egy olyanfajta nemzeti konzultáció lehetőségét, ami 

a társadalom lehető legszélesebb részéről, az oktatásra vonatkozó 15-20 éves jövőt tudja 

kijelölni. Ne maradjon meg az a gondolkodás, ami félek, hogy még ma is él, hogy először a 

gazdaságnak kell helyreállnia, és majd ha lesz egy olyan erős gazdaság, akkor fogunk az 

oktatásra megfelelő energiát fordítani. 

Egyetlenegy kutatás, egyetlenegy tudományos vizsgálat nem mutatott ki olyan sikert, 

hogy egy ország, egy nemzet, egy közösség gazdaságilag felemelkedett, és utána terjesztette el 

az oktatásban a mindenki számára elfogadható, jó megoldásokat. A felemelkedés útja az 

oktatásra, az egészségügyre való hangsúly nélkül nem megy. Ez az, amilyen irányba mi ezt a 

vitát szerettük volna, szeretném fenntartani és működtetni, és azt gondolom, hogy a mai nap is 

nagyon sok pozitív gondolatot vagy hozzáfűzést minden, egyébként jogos vagy a vélemények 

különbségéből természetesen adódó megszólalás útján kerekedett. 

Nagyon örülök annak, hogy mód és lehetőség volt erre, azt kérem, hogy a 

továbbiakban is kísérjük figyelemmel mindannyian ennek a lehetőségét. Köszönöm szépen a 

figyelmet. 

Keszei úr! 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen. Napirendi pont nincsen más, de én szeretném 

biztosítani Vekerdy Tamást arról, hogy ez nem egy elrugaszkodott vélemény, amit ő mondott, 

hogy túl van szabályozva, de súlyosan túl van szabályozva az oktatás minden szinten. Ez ma 

nem merült fel, szerencse, hogy mégiscsak mondtad. Én csak megerősíteni szeretném, hogy 

ebben az irányban is nagyon fontos teendői vannak ennek az újjáépítő programnak. Elnézést, 

hogy így végszóként elmondtam ezt. 

 

ELNÖK: Köszönöm ezt a végszót, mert valóban, Tamást én is külön megnyugtattam 

volna arról, hogy nem egyedül áll ebben a véleményben, a túlszabályozottságban. Hihetetlenül 

széles körben egyetértünk. Én csak azért említettem, ha nincs más napirendi pont, mert egy 

olyan helyzetben vagyunk, hogy tudomásom szerint a szeptemberi felállásban lehetnek 

változások is. Én ezt csak így tudom, mert hivatalosan nem kaptunk erről semmilyen 

tájékoztatást. Mivel egy év utolsó alkalmával vagyunk, vagy van még másik ülésünk? 
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DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Ehhez kapcsolódik, mielőtt elbúcsúzunk, hogy 

kérdezni szeretném, hogy meddig is tart az OKNT mandátuma? Most nem azokra a kollégákra 

gondolok, akiket a miniszter delegált… 

 

ELNÖK: 2011 végéig, legalábbis az előző választáshoz képest 2011-ben lesz az új 

választás. (Kosinszky Zsuzsanna: 2007. január valahányadikán volt az első ülése az OKNT-

nek, tehát akkortól számítjuk, tehát 2011 decemberében már elindítjuk az új választást, és a 

2012. januári első ülésén valószínűleg megalakul a következő. Tehát körülbelül félidőben 

vagyunk.) Félidőben vagyunk, ugyanakkor a miniszteri delegáltak kérdése kerül majd 

napirendre a nyár során, mert most nem miniszter van, hanem államtitkár, de a rendszer 

szerint elvileg a delegáltaknak a sorsa egy új kormány vagy egy új minisztérium felállásától 

függ. (Kosinszky Zsuzsanna: A miniszter megbízatásának idejére szól.) Így van. (Dr. Mihály 

Ottó: Benne van a megbízásban.) 

Én ezzel együtt pont, amiért elképzelhető, hogy ilyen változás a nyár során történik, én 

szerettem volna örömömet kifejezni, hogy ilyen széles körben vett részt a tisztelt tanács a mai 

ülésen, mert az aláírások áttekintése után megállapítható, hogy összesen 4 távol lévő 

jelenlétében tudtuk ezt az anyagot – és sikerült legalábbis a lehető legszélesebb kört megkérni 

arra, hogy hozzászóljon. A hozzászólások értéke mellett én ennek a 2010. évnek, illetve a 

2009-2010-es tanévnek a szakmai munkáját és aktivitását is szeretném megköszönni a tisztelt 

Tanács részt vevő tagjainak, és a következő évre sok energiát, az itt felvetett gondolatok 

lehetséges folytatását kívánom. Minden valószínűség szerint szeptemberben, a második 

csütörtökjén, ha más közbe nem jön, akkor az OKNT meghívás alapján újra alakul. Ott 

várható, hogy az új államtitkár és helyettes államtitkárok részvételével kezdjük meg a munkát. 

Mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok, professzor úrnak pedig az előadásáért egy nagyon 

nagy köszönetet mondunk. Köszönöm szépen. 

 

 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 20 perc) 

 

 

 

Dr. Szebedy Tas 

a bizottság alelnöke 
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Kérem ezt az igazolást aláírva, lepecsételve a Gyorsírószövetség részére faxon elküldeni a 

268-02-36 számon. 
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