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MOST VAN TEGNAP
Az EDUCATfO önkormányzatokról szóló számáról (9511)
Az anekdota szerint Friss Istvánnak anno átadta két történész a ,,3 éves terv" történetét leíró munkáját,. hogy mondana vélemény a műről, mint az események meghatározó
személyisége, Egészen másként történt elvtársak - fakadt ki
csalódottan a neves szakember -'i én csak tudom, mert én
csináltam,
Keveredni rud tehát világunkban és lelkünkben a szakmai
és politikai dimenzió, Bizonyosan mindenkinek nehéz lehet intenzív politikai évek után kutatói~szakmairtehát analitikus attitűddel olvasni az önkormányzati számot, tudva,
hogy kötelező a távolságtartó magatartás, Erre törekedve
merem mondani, hogy az Educatio e száma több mint egy
tematikus szám, voltaképpen egy· teljes könyv, amely a
problémák sorát és gyorsan változó korunkat, benne a kötet szerzői t egyaránt jól és hitelesen dokumentálja a kilencvenes évek közepén,
A gondosan felépített szám világosan bemutatja, hogy az
alig fél évtizede működő magyarországi önkormányzatok
képviselőtestületei és hivatala másképpen működik mint a
tanácsi rendszerben, Mások a' konfliktusok és mások a
problémák is. Látszik ugyanakkor az is, hogy az önkormányzati döntések mögötti tapasztalati háttér nagyobbik
hányada éppen úgy a nyolcvanas évekbőlszármazik, mint
a szerzőkéi, Érzékelhető, hogynincs,mertnern is lehet
stabil viszonyítási alapja se az önkormányzatoknak, se a
szerzőknek.

A kötet egészéből kivehető - teháta szerkesztők érdeme -,
hogy csakis együtt kezelhető a helyi közügyek intézménye
az "önkormányzat", az ország ügyeiért felelős központi
szint, és a közszolg:Utatást végző szervezet, az "iskola" szempontja, hiszen e három ellentétes érdekű intézményi kör
mindegyike együtt tartja ma a közoktatás egészét mozgásban, A tanulmányokat megrendelő és azokat egymás mellé
helyező, egyensúlyt kereső szerkesztői szándékabban tárul
fel, hogy a kötet egésze egyszerre mutatja az iskola és aZ
önkormányzat, valamint a kormányzat iránti ~impátiát. A
remek svéd helyzetértékelés hangja és szemléletrl1ódja adja
a mérvet: a pártatlanságra ésobjektivitásra törekvő kutatási
szemlélet normaként hat a kötetben. (Az már külön haszon, hogy közérthetővé tették aszerkesztők; hogy egyp árt i
rendszer mellett, gazdasági fejlődés közepette és erősen
központosított igazgatás birtokában lehetett a svéd komprehenzÍv iskolarendszert és a tantervi reformot gyakorlaEDUCATIO 1995/3 VISSZHANG pp. 581-584.

tilag végigvinni. Mindenki számára kézenfekvő már e dolgozat után, hogy e reform sikeréhez mennyire nélkülözhe.:.
teden az önkormányzatok, az iskolák és a szülők mozgás~
terének szűkítése,)
Nem engedikmegaszerkesztők, hogy a három irány közűl
bármelyikfelétolódjék el a vonzalom. Ez még akkor is igaz,
ha egy-egyesettanlllmány esetében az iskola ügyei iránt
érzéketlenörikorll}ányzatokképe mintha erősebb lenne,
mint a körülményeket nem kellőképpen mérlegelő iskolá~
ké. Aszerkesztőkisjóhudják, hogy régi reflexekről van szó,
A régi tétel szerint ·az "iskola"a közhátalommal szemben
rosszul fel nem léphet, nincs· hibás iskolai kezdeményezés
és sikertelérflűsérléCMf szülők,' diákok, tanárök, ·lenr aZ
iskolában masok vagyunk éSlllástakarunk; minták a ta~
nácsban, vagyi PáttbanfentEi a különbség azonban a
szabad választások után már· ··nem olyan éles: az önkor~
mányzatok oktatásibizottsagai, aszakszerveietek javarésZt
iskolában dolgozótanárokból tevő dnek össze. Sőt:önkor
mányzati és kormányzati szinteniskolabarát kutátóksoha
ilyen nagy számbannein gyakoroltak közhatalmat.
Külön szeh:~ncse; högy létr~jött. e mű,nemcsak azért, mert
szinte teljes körűképeHögzÍtaz önkormányzatokról,ha~
nem a kutatói gondolkodás· fejlődését is'· dokUmentálja:
Nemcsak arra,gondölok, . hogy· a rendszerviltodssal
együttjáró" tennésietesátpolitiz:Uódás miatt ma még . nagyon 'nehézszintevalamennyi társadalomtudornányi terüc
leten elkülöníteniaz "igaz-hamis" dimenziókban dolgozó
kutatói szemléletet él. i,jÓ-rossz" " azaz többnyire a modenlprogresszÍv vs;konzervatív-retrográddichotómÍ<iban gondolkodó politikusiétól, hanem arra is, hogy csak mostanság
válik egyre láthatóbbá az a tény, hogy a hatvanas-hetvenes
és a nyolcvanas években kialakult kutatói - objektivitásra
törekvő - gondolkodásmód sem volt tiszta: akkor is erősen
keveredett az akkori döntéshozókat befolyásolni kívánó, a
valóságot a maga elképzelései alapján megváltoztató szakértelmiségi politikai szándék ésa' tárgyszerű,· a valóságot
megérteniés leírni akaró szakmai törekvés.
E kötet is láthatóvá teszi, hogy szakmai nyelven hány politikai üzenet, hányféleideolÓgia fogalmazódott meg, Vagyis
az, hogy közszerepet·vállaló, közszereplőket befolyásolni
akaró szakember maga is politizál; tehátnem csakrudományos tevékenységet folytat .akkor,amikor, tudományos
módszertannalszinte "lehetetlen 'követni a· változásokat.
Feltehetőlegaváltozások lelass ul ta után-'-amikor napi-politikai áthallás ai és .következményei már nem lehetnek a
kutatásnak-'- várható például azolyanalapvető fordulat
mibenlétét megérteni és súlyának megfelelően értékelni,
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mint például az önkormányzatok létrejötte. Erről kissé
hosszabban és konkrétabban kell beszélnem.
Noha magam is tudom, hogya .szocializmus történte a
decentralizáció története a közoktatásban is MagyarorsZágon, azonban az önkormányzati rendszer mégsem a tanácsi
rendszerJolytatása, orököse, ahogya felVezető tanulmányból olvasni vélem.
A tanácsi' és. az önkormányzati rendszer között lényegi a
különbség. A szocializmus t építő évtizedek az erősen .központosított sztálini modell lassú ésfokozatos bontásának,
lazításának története, de az .alapszerkezétmindigmegőrző
dött. Az utolsó percekigmegmaradt.aközpontbql, megy~
ből vezetett,. ugyanabbana.szervezetiegységben !é:vő,egy
mással összefonódópárHilllátsi,irányítás, camelyegyfelől a
tanügyigazgatásból.(a szakma),másfelőlpedigaz ezt.elle~
nőrző, az MSZMP.. konrrolljából (a politika)tevqdött
össze. Az iskoláb ah - ne téssenekelfeledkezni ,- ugyanez a
kettőségéltegymás mellett.Ezena,párhuzatrlosanépítkező

rendszerel1mitsem rontott az a tény, hogy a döntési jogok
egyre növekvő hányada keriiltegyre kevesebbáttételen keresztül egyre alacsonyabb szintre.
Bárki beszelhetne ma már arróJ, hogy<a legális politika
világában.. az· MSZMP"velszefilbepaltematÍvát .a párton
kívül nem lehetett felállítani. Az értékek, a "jó': és ,jrossz" ,
a "helyes" és a "helytelen" kimondásánakjoga -.ezt.sem
lenne szabad elfelejteni -:- csak egysiervezetetet illetett meg;
Csak egy példa: az iskolák "szakmai autonÓmiájának" korlátját például nem az(amúgyaz,jskolábaJ1i~,működő)
MSZMP.politikájával szemben,.hanem ~ tanácsiszakigaz~
gatásábantaláltákmeg az1985.évi oktatási törvény alkotói
és hívei. {Természetesen párttámogatással.) Olyannyirafgy
van ez, hogy a tanácsiapparátusLésaz iskolai~tanáriszféra
között az (idővel gyengülő) MSZMP közvetftett.Énnem
látok olyan jelet, amely az állam és az egy párt elválasztása
felé mutatott volna.
[Csak szögletes zárójelben jegyzem meg,hogyez a szocialista típusúdecentralizáció akorábbi évekrutinjának megfelelően továbbra is azt jelentette; .hogy.. az. értékválasztás
köre a társadalom egészének érdekeit képviselő egy párt
által- eleinte többé, később kevésbé - ellenőrzött területe.
maradt, majd ezt a szerepet vette át az iskolai pedagógiai,
kutatói szakma. A hajdani egypárt-politikaiideológia siakc
mai ideológiává transzformálódott. Nagykutatói - tehát
szakmai - élvezet látni például azt, hogyan lesz pedagógiai
szakkérdés az iskolai,szintűérdekekáltalvezéreltatársadalom egészének tagolódását meghatározó iskolaszerkezet,
vagy az ország közműveltségéneklegitimációja.]·
Az önkormányzatok létrejöttének megítélésem szerint tehát éppen az a lényege, hogya parlament egy határozott
vágás sal a politikai és szakmai szférát intézményesen elválasztotta egymástóL Nincs egy ideje egypártrendszer, és
nem szerveződhet párt alapszervezet a munkahelyen, így az
iskolában sem lett tényleges hatalommal rendelkező, legi-

tim módon választott, pártok között megosztott, laikusokbólálló, politikai természetű képviselő testület és maradt a
tőle fuggetlen - szakmai racionalitás alapján szerveződő
hivatal. Úgy látom, hogy segédtételek felállítása nélkül e
váltás után lehetett összehasonlítani a honi és a nyugat-európai központi és helyi oktatásirányítási rendszereket. Szociológiai logika szerint - megítélésem szerint - képtekhs~g
a centralizár;ió-decentralizáció tengely mentén zajló évtizedes küzdelem folytatásaként értelmezni az 1990 és 1995
közötti időszako t.
Ebben azújhatalmi-felelősségi rendszerben az iskolák
helyzete éppen annyiraválrozott meg, mint maga a tanár;si
rendszer. Talán érdemes lenne közelebbrőlmegnézni,hogy
az iskolai "szakmai autonómia". ma az önkormányzatikép7
viselőkkel, vagy a hivatallal, a köztisztviselőkkel szerp.qen fo~
galmazódik meg. Ha netán mindkettővel, akkor e politikai
törekvésnek.az ajelentése, hogy "az iskola'~ felől szervezzék
a helyitársa,dalmat,. a helyiközműveltséget, ápolják~e á
lokális kultúrát. . Ekkor természetesen· ninc.s. sok helye', a
helyi lakosok yálasztásaalapján 'lllűködő önkormányzatnak. Akorrigálásra lehetőséget.kínáló választások helyét a
megfellebbezhetetlen szakmai racionalitás foglalja el. Az
előbbiekból további Mrdésfakad:centralizált vagy decentralizált irányításfelelmeg a politikaiszférától távoltartott,
tehát a "szakmai" alapon irányított oktatási rendszernek? A
válaszhoz legalább két gyakorlati mintáról tudunk vala~
mennyien. Az egyikben évtizedeket töltöttünk, a másikról
pedigenagyszerű könyv tájékoztat: az a svéd. modell.
Ennyit az anekdotáktól.

Sdska Géza

VA]ONMILYEN VOLTA KILENCVENES
ÉVEK TANKÖNYVPOLITlKÁ]A?
Érdeklődéssel vettem kezembe az Educatio III. évfolyam 4.
számánaktankönyvekrő!szóló kötetét..Mint a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium 1991-ben létrehozott Tankönyv~és Taneszközirodájának munkatársa, jelenleg annak vezetője, kíváncsi voltam arra, hogy a kutatók hogyan
látják, értékelikarankönyvellátásban végbementváltozáso c
kat, észrevételeikkel, javaslataikkal hogyan segítik a további
fejlődést. A legnagyobb csalódást Nagy ,Péter Tibor: Tankönyvpolitika.akilencvenes években című bevezető tanuImányajelentette.
A kutató ugyanis nem jogszabályokra vagy minisztériumi
dokumentumokra támaszkodva elemzi a 9.o~es évek döntéseit, hanem mondanivalójaalátámasztásához elsősorban a
napi sajtó hírközléseit.jelölimeg forrásként. Számomra
néhol úgy tűnt, hogy aszerzőajogszabályokatmondaniva
lójához igazítottan értelmezi, azintézkedésekegy-egy kiragadott elemével kísérli meg az oktatáspolitikai döntéseket
magyarázni. A kutató mentségére szolgálhat az, hogy a
minisztériumi intézkedések nem, vagy csak felszínesen - a

