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Lukács Péter

Iskola a piacon

_ avagy hogyan kerüljük e| az űjabb oktatási reformokat

A magyar gazdaságutóbbi években végbement vá|Íozásaínak, a gazdaság,,piacszerűbb,'

működéiét 
"iői,ány,ó 

pohtikai döntéseknék a nyomán előbb a szakmaí, muJ'd a széle.sebb

nyilvánosság előtt is mégjelentek az.oktatásűgy és tágabban a gyermekintézmények ,,piaco-
síiási'' lehet}ségeiről rotyó viták'' Úgy tűnik azonban, bármennyire érdekesek és fontosak

is e viták, közoÉtatásunÉ valóságos pioblémáinak, megoldására nem adhatnak útmutatást,

mert sziíte ktzárőIag ideológiai szinten folynak. Vagyis: általában.a piaci és a nem-piaci

szerveződés elvi-elméleti értékeit á||írják szembe egymással, s így végső soron a szabadság

vagy egyen|őség, hatékonyság vagy igazságosság rég ismert ellentétpárjaiban fogalmazzák

meg szemben á1ló érveiket.
úint *ind"o, kutatásainak tárgya iránt komolyan érdeklődő társadalombúvárnak, ter-

mészetesen nekem is vannak késv,-az á|ta|amfontosnak vélt értékek megvalósítását szo|gá|-

ni látszó utópiáim amagaÍnvizsgáit tárgyáról, áz oktatási rendszerről' Ugy.érzem azonban,

hogy azoktátásügyünk korszerűiítésévéÍ kapcsolatos vitához szociológusként n.em y]9qiá\
előíáqjesztésével éi-nem is bizonyos általánosértékek iránti elkötelezettsegem deklará'lásával

célszeiű hozzájárl\nom, hanem néhány konkrét probléma elemzésével, illetve ezekhez

kapcsolódó javaslatok felvetésével.
Hogy ''piacosítsuk-e az oktatási rendszert'.. ezt a kérdést itt és most, ismétlem, túlságosan

"luoniíak 
találom. Úgy gondolom, ami a tanköteles korúakat (vagy tágabban 9z- al99; és

középfokú iskolásoka| ileti _ s ebben azírásbanaz őket szolgáló intézményekkel foglalko-

,o^--, e korosztály iskolai képzését profitorientált, vállalkozói jellegű iskolák rendszerére

bízni lehetetlen lenne. Nemcsal azér{, mefi ehhez nálunk ma mind a szükséges vállalkozói

tőke, kultúra és hagyományok, mind a munkáltatói érdekek, mind a fizetőképes kereslet,

*úá 
" 

politikai felúielek hiányoznak (még a gazdaságpiacszerű működtetése is megoldan-

dó febdat), d'e az&tis, mert piácelvű közolitatási rendszer a világ egyetlen fejlett országáha.rl

sincs, még na riiauuan sokféÉ elhangzanak is erre nézve (főként friedmanista) javaslatok.

Terry, fogy egy bizonyos életkorig minden fejlett országban biztosídák az oktatási javak-

nozvitai"áv"'ré. hozzá4utás,,minéiegyenlőbb; esélyeit.Hogy ezkon'krétan milyen életkor-

ig és milyen-szintű egyenlőtlenségekkel történik, és hogy milyen körben teszik az ingyenes

iíkota iettett vá|asihatóan lehétővé a magánoktatást is (mert ezt is szinte mindenütt

iet'"táve tes"ik), arra természetesen sem általínos elv' sem szabáIy nincs, azt .,csak" aZ egyes

országok hagyornányai, politikai, vallási kultúrája és- persze gazdagsága szabá|yozza'

A köioktatáí-domináns izfétá|a azonban minden modern társadalornban egyértelműen

-YT:xTa13i1"j".oolj*"u 
ezért sem arra keresem a választ, hogy ,,piacosítsuk-e. az

iskolát'', vagy Sem. Inkább megfordítanám a kérdés logikáját. Azt szQretném megvizsgálni,

milyen új háyzetbe kerüit tanügyünk az utóbbi évek v'Ít|tozásai 'nyomán' és milyen új

helyzetbe fog Lerülni a gazdasá.gI reformfolyamatok további * remélhető.- kibontakozása

e*"íen. Melv"ék az iskola-rendszei és a társadálom kapcsolatának azon legfontosabb csomó-



pontjai, amelyek reformértékű vá|toztatásaebben az új helyzetben_ egy piacosodó gazdasóg
környezetében - elkerülhetetlennek látszanak. nképzéhet-etlennek ta"rtóm ugyanis, hogy á
gazdaságmár megindult piaci irányú reformját, a po1itikai intézményrends,","őnn",tuf"o-
lódó szükséges átalakítását ne kövesse az oktatáiügy ezekhez tgazbaa reformja.

ooFelz árkó ztatandó,, t árs ad alom _ túlcentr ahzá|t.
túlpolitizált oktatásügy

' . Tén{'. hogy amióta egyá|ta|án országos rendszerként' egymásra épülő és egymáshoz
kapcsolódó iskolák rendszereként beszélhetünk tanügyünkrő1-1tenat Mlria TerézÍáuralko-
dása óta), nem volt még.olyan jelentős hazai gaidasági-poiitikai vá|tozás, u-"ty.i ''.
követett volna azonnal az iskolaügy reformja, a változásdk 

^következményeinek 
lavinaként

való gyors végigsöprése az összes iskolatípusokban és -fokozatokon' Az óktatási reformok
e szoros kapcsolódása a.gazd'aságí éS potitikai változásokho z elhánthatatlan következménye
a magyar társadalom több év.százados fejlődésének' és persze nem is csak a magyarénak.

Nemcsak a gazdasági és társadalmi fejlődésnek' de ézeken belül a tanügyne[-is van a
,,klas-qzikus kapitalistáva|,, - vagy ha tetszik: az atgolszász, a ,,nyugati'' féjlődéssel - jól
szembeállítható ,,poros.z utas'' modellje. Mint az egész kelet-közép-éurópaí térségre, lia-
zánkra is.az utóbbi jellemző. Az oktatási rendszei kialakulásánai tolyámatai' a,métyet
másutt _ úgymond - ',maguktól'', ,,alulról'', az á||ampo|gárok kezdeméiyezéséré ' p*"eo
mentek végbe, itt felülrőlirányítottan, központi politiliai, iőt kényszerűen 

-át- 
és túlpolitizált

főhivatali döntések révén indultak el, s központilag, állami hivatalok által n"jtuti"[ i'
végre.3

. A.kelet_közép-európai nemzetek az utóbbi mintegy kétszáz évben különböző állarnalaku-
latok változó kereteiben élve, de mindig a vi\ággaidaság, a világpolitika centrumátóL való
leszakadás problematikájával küzdöttek; a fejléttebb Nyugat"követése volt u, u f.lud'ut,
amelyre erőiket összpontosították' Ennek érdekében, uagy eire hivatkozva, egyre fokozódó
mélékben.központosították az o,rszágaik fejlesztésébe bévonható természptiés társadalmi
erőforrásokat. Mindazokat, amelyeknek' mint egyebek mellett az emberi munkaerőnek,
a politikai.állampolgári szocía|izÁciónak stb. - a ,,termelése'. és ,,fogyasztása,, nemzeti
érdeknek, így feltétlenü| országos szinten ,,beszabá1yozandónak'' tűní, sámelyeknek alaku-
Lását ez&t nem látszott célszerűnek a ,,spoptán'', az áIIam által.nem kontroláít folyamatok-
ra bízni.

Így történt ez\[agyar.országon is, ahol a"|8, századközepétől az egyházakmellétt, majd
azokon lassan túl is nőve a legnagyobb oktatási betuhizővá u, ái!o- lett. A nyugáti
országokéhoz képest itt összehasonlíthatatlanul szerényebb r.nagán- és vállalkozóí tBke
nemhogy kiszorult volna az ok.tatásügyi szolgiíltatás piacáróI, íe ott alig is jelent meg.
Amikor Mária Terézia már a |8,.század elején deklarálta' hogy az oktatísügy alakítisá,
szabáLyozása birodalmi szintű politikai kérdés, sőt királyi Íetségjog, ezzel nemő szinte még
a|ig|étező polgárság, hanem az egyházak ellen lépett fél'

Ettől kezdve a központi hatalom lópésről lépésró magáboz ragadta a tanügy struktúrájá-
ra, az'iskolai tanítás formáját.a, mennyiségére és tartaimára, .őt lassanként-az osztáIyier-
mekben folyó tevékenység módszereire vonatkozó döntések jogát s tényleges lehetősÉgeit
i: Pr! + helyzetet sajátosan és az egyes korszakokban változó módon színeite az egyh{zak
(valójában inkább csak a protestáns egyházak) ún. tanügyi autonómiája, amely íionban
a gyakorlatban az iskolafenntartói jog mellett inkább a uáÍlásl szemlélet szabadúgát jelen-
tette, mintsem valóságos tanszabadságot.a

Az iskolaügy irányításának ,,központosodását'' és átpolitizálódását, ame\y az 1848.as
szabadságha'rcot' majd az I. vllágháborút követően még inkább felgyorsult, a kortársak
szemében több tényező iS legitimálta.

Ta|án a legfontosabb ilyen tényező volt a birodalom, illetve az ország többnyelvűsége, az
egymásnak feszülő neÍrzeti-nemzetiségi törekvések. Ezek egyszerűen kúfutákannak le-hető-



Ségét, hogy az érintettek az tskoláztatás ügyeit pusztán helyi, magán' állampolgári és ne
központi politikai kérdésként kezeljók. A 18. századtól az elnémetesítés elleni, a |9 ' század-
ban pedig e mellett már a nemzetiségek önállósodási törekvései elleni küzdelem is állandó
közfigyelem és politikai csatározás tárgyává tette az iskoláztatás feletti kontroll problemati-
káját (és valóban nemzeti sorskérdéssé azt,hogy ki döptheti el, milyen nyelven és miről, mit
tanítsanak az iskolákban).

Másodszor: legitimálta a tanügy szoros állami kontrollját ahazai tőke. és munkaerőpiac
fejletlensége' amelynek következtében úgy tűnt (ezt már Széchenyi és Kossuth is explicit
módon megfo ga|maztáka népoktatásrólfolytatott vitájukban), hogy ,,magától'' nem fejlőd.
hetett volna ki a világpiacon versenyképes, belpolitikailag pedig ,,demokráciaképes'' tudást
adó tanügyünk.

Harmadszor.' legitimáló tényező volrt az államnak a szekularizáció polgári követelését
képviselő, az egyház\ befolyás3al való szei.rrbenállása, s ily módon a kortársak nagy részének
szemében a társadalom felszabadítójaként való fellépése is.

A magyar tanügy 20. századi fejlődése során azután o,poÍoSZ utas'' jegyei még ki is
teljesedtek. A hatalom-iskola*állampolgár viszonyának a századfordulóig még fennmaradt

,'liberális'' - pontosabban az áI\amapparátus által szorosan még nem ellenőrzött - elemei
tovább csokkentek.5

E folyamatot azutánmár csak ugrásszerűen beÍetőzte,,,ki-e1jesítette,, az7945-53 közötti
változások sora' a politikai élet egydimenzióssá alakulása, az oktatásügynek - más társadal-
mi szférákkal egy időben s azokkal lényegében azonos módon történt _ most már valóban
végletes központosítása. Ennek során gyakorlatilag éppúgy felszámolódtak az állampolgá.
rokat képviselő nyilvános testületek tényleges beleszólási jogainak a maradvónyai is az
oktatásügy alakitásába, mint ahogyan felszámolódtak a szülőknek a gyermekeiket oktató.
nevelő intézmények munkája feletti, akárcsak részleges vagy látszólagos ellenőrzésijogai is.

Az tntézmétyes tanítás-nevelés ezzel párhuzamosan gyakorlatilag elvesztette a * mát
addig is folyamatosan csökkenő _ relatív szakmai autonómiáját' sőt szakmaiságát egyáltalá-
ban is kétségbe vonták' Igaz, a pedagógia elkerülte a pszichológia, a szociológia, a genetika
50-es évekbeli sorsát' a hivatalosan is ,,áltudománnyá'' való minősítést. De a különböző
alternatív elméleti iskoláinak' iányzataítak szabad vitája megszüntetésével tudományos
jellege a valóságban hosszabb időre gyakorlatilag felszámolódott.ó

1953 után e törekvések határozottan veszítettek erejükből' majd a 60-as évek elejétől az
oktatásügyben is megindult a decentralizálás és a Szoros politikai kontroll oldódásának
folyamata. Az |978-79-i gazdaságpolitikai fordulatot követően pedig - különösen az 1985.
évi oktatási törvény elfogadásával _ megjelentek a tanügy demokratizálódásának jelei is.

1És velük párhuzamosan az a|ternatív pedagógiai koncepciók közötti első nyílt viták is.)7
Am e legújabb fejlemények sem tudtak még váLtoztatni azon a tényen, hogy a magyat

tanügynek a napjainkig vezető több évszázados története során a környezetéhez való
kapcsolatoknak,,legális'' csatornái szinte csak vertikálisan épültek ki' illetve maradtak meg'
A társadalom különböző csoportjainak és a szülőknek, állampolgároknak az igényei az
egyes iskolák szolgáltatásai iránt most már hagyományosan nem az egyes iskolák szintjén
je1entkezhetnek. Ehelyett ezekazigények a politikai-igazgatásiintézményrendszer csatorná-
in a társadalomirányítás csúcsáig' a politikai vezetésig kell hogy feljussanak. onnét ''veszi
át'' a rájuk vonatkozó döntéseket az oktatásirányítő igazgatási apparátus csúcsa, hogy
azután a maga módján értelmezve ,,|esugározza,' azokat a helyiterületi irányító apparátus.
lak, az pedig tovább közvetítse aZ egyes iskolákba.

Az íly módon elkerülhetetlenül túlpolitizált és szükségképpen mindig átfogő - mert
központi - döntések természetesen nem képesek megteremteni sem az iskoláknak, Sem aZ
oktatási rendszer nagyobb egységeinek folyamatos alkalmazkodási lehetőségét a társadalmi
kornyezet legkülönbözóbb szintjein végbemenő változásokhoz. Ehelyett azíj meg,ij \q"-
ponti dóntések az egész rendszert újra meg űjra megrázkódtató általános reformokként
jelennek meg:lrisz minden egyes változást előíró utasítás egy e|őző, korábban ,,elrende1t''
állapot tagadását is jelenti.



Ha pedig ez a ,;kis kérdésekben'' is így yan, akkor az olyan * történeti léptékkel mprve
is valóbau nagy horderej ii - gáidasági-politikai váltolás; min t a pi.aci yiszonyok kibontakoz-
tatáSa, alighanem földrengésszerii hatással, újabb reformhullámmal kell hogy járjon tan-
ügyiinkben.-Úgy 

gondolom azonban, hogy.a mai viszonyok közölt éppenséggel neÍn egy ilyenfajta
nagy refoqmcéljainakminél pontosabb központi meghatározására és gyors ,,1evezény1ésére'1
kellene törekednünk. I{em az oktatasügy reformjára, hanem.épp ellenkezőleg, egy olyan új
irány:ítósi szerkezet kialakítására, amely lehetővé tenné, hogy iskoláink vá|tozó és sokszínű
társadalmi környezetükhöz a továbbiakban már mindent megrázkódtató központi refor-
mok nólkül' folyamatosan legyenek képesek alkalmazkodni.

Ennek érdekében nem az iskolarendszert tartom megreformálandónak, hanem a ..gazda.
ság és oktatás.'. az ..iskola és társadalom.. kapcsolatának közvetítőjeként működő tanügy.
irányítás néhány, már ma is neuralgikus csomópontját.

Ezek közül én a legfontosabbaknak
o a képzési keretszámok megállapítása,
- a tanítási-nevelési tartalmik és^módszerek meghatározása,
- és végül az iskolák finatszírozása

anakronisztikussá váló, mert mindmáig tervutasítdsos jellegű mechanizmusait vélem.

Társadalomirányítás és oooktatási keretszámok'' :

AZ ideáltipikus piacgazdaságokban azt, hogy egy bizonyos, kötelezően meghatározott
közös alapiskolázáson túl ki mi|yen iskolába jár, milyen szakmát, mennyi ideig, milyen
szinten, milyen tartalommal, milyen céllal stb. tanul, legalább elvileg a piaci folyamatokra
bízzák, amennyiben e folyamatok gazdájának a munkaereje elvileg teljes jogú tulajdonosa-
ként tételezett egyént tekintik.

A modernizációs stratégiát folytató, centralizáIt politikai rendszerú országokban azon.
ban per definitionem központilag meghozandó döntések kérdése a munkaerőnek az ,,elosz.
tása''. Hiszen a munkaerő egyike a legalapvetőbb nemzetgazdasági erőforrásoknak. Sőt, a
munkaerő.állomány struktúrájónak újratermelése egyszersmind a társadalmi struktúra
mgnnyiségi és minőségi újratermelődését, a társadalmi pozíciók rendszerének, az osztá|yok-
nak, rétegeknek, ezek viszonyainak, az '.előnyök'' és ,,hátrányok'' rendszerének stb. alakitá-
sát is jelenti.

Ez a kétféle szempont azonban - a munkaerő-állomány szerkezetének (az ún. szakmai
szerkezetnek), illetve a társadalmi struktúrának a szabályozási logikája - bizonyos értelem.
ben függetlenedhet is egymástól. Nálunk 1945 előtt azá||amfigyelme elsősorban a társadal.
mi struktúra szabáIyozására irányult. A piac, illetve a pluralisztikus politikai intézmény.
rendszer helyett' ezek kikapcsolására törekedve, az á|Lam központilag, maga igyekezett
szabáIyozni az egyéneknek a társadalmi osztályok, rétegek közötti eloszlását: a ,,társadalmi
szelekcjót...

Ennek az eszköze volt a különbözci iskolaszintek és típusok elvégzésének .,érte|met adó...
központilag kiaIakított képesítési rendszer': az egységes ,,állami fizetési osztályokba:, és ezze|
az egyes társadalmi csoportokba való besorolás. Ezért utasította el a magyar.taniigyirányítás
rnindig a más ors2ágokban természetes nyilvános felvételi versenyvizsgák gondolatát.8 Es
ezért helyettesítette 'azt,az á||am a diáksereg oktatási rendszerben való á1amlásának (a
különböző iskolákba belépő s onnét kilépő diákság számának és .,összetéte1ének'') mind
szorosabb politikai kontrolljával - nemzetiségi, felekezeti, szociális szátmazási, területi'
lojalitási, ,,nemzethűségi''' faji szempontok szerinti, deklarált és hallgatólagos numerus
claususok révén.

Ez a struktúrafenntartó szabáIyozás azonbat gyakorIatilag csak az általánosan képző
iskolákra és az ezdkben szerezhető képesítésekre épült: a szakoktatás intézményrendszerét
és a szakképzettséget, szaktudást a lehetséges mértékben figyelmen kívül hagyta. Az iskola-



rendszerbe és ahgzzá kapcsolt képesítési rendszerbe.a szorQsan'vett gazdaságot, a piacot,
a ,,polgári 'szférát.' közvetlenül szolgáló szakképzés; szalttudás a II. világháború előestéjéig
gyakorlatilag aliÉ épült be, Az alsó és középfokon szakképzett r'nunkaerő irántí igényt még
a század első éveiben is nagy mértékben cseh, német' osztrák ..import'', a bgv{ndorlók
elégítették ki. A tanoncképzés a.40.es.évekig'sginte a céhes szinten rekedt meg' a nagyon
szerény létszámú középfokú szakképzés -.felső-ípariskóla' felsőkereskedelmi stb. - is döntő-
:en nem állami; hanern'községi fenntartású iskolákban folyt, gyakoilatilag a polgári, a
gazdaságí.szféraellenőrzésealattállt.- 

A képiés arányaités jellegét tekintve a 40:es évekig a felsőok.tat'ásban is döntően az áIIamt
és egyházi kóderképzésez és.kisebb mértékben a tudósképzéson volt a hangsúly'. Az egyete-
mek és főiskolák legnagyobb számban jogászokat]ós teológusokat képeztek, mig az orvosi.,
mezőgazdasági, múszaki szakképzés kis súlyú és mindig csak alacsony presztízsrí volt.
A kultusztárc a irányítői még az 1936.os országos felstjoktatási kongresszuson is alapelvként
bangoztatták, hogy ennek az oktatási szintnek nem lehet feladata a ,gyakorlati életpólyákra
valófelkészítés'',vagyisaszakképzés.

Az 1945 előtti magyar tanügyi fejlődést tehát nemcsak az oktatásügyi beruházások és
szolgá|tatások piacszerű szerveződésének hiánya jellemezte. hanem az is. hogy az iskola-
rendszer a szakképzést, vagyis a gazdasági élet, a piac közvetlen szo|gá|atát alig tekintette
feladatának. Vagy másként fogalmazva: a képesítósi és az iskolarendszert és ezeken keresz.
tül a társadalrni struktúrát a kormányzat igyekezett a piaci (''spontán'') hatásoktól mentesí-
teni, hogy annak ,,tisztán'' politikai, végső soron ,,rendi'' szabá|yozbatoságát biztosítsa.

A felszabadulás után e téren a korábbi hagyományokkal gyökeresen szakító fordulat
következett be: az á|lam átvette a gazdaság közvetlen iányítását is. Az 50-es évek elejére
már nemcsak a termelőeszközöket, de a termelés másik fontos tényezőjét, a munkaerőt is
részben államositották, és (legalábbis elvileg) ,,leválasztották', azegyénről: központosítására
és újraelosztására politikai.ígazgatásí apparátus alakult ki. Az állam a munkaerő mozgását,
az egyéni munkajövedelmeket egyaránt kivonniigyekezett a piacihatások a1ó1. Így az egységes
állami képesítési rendszert (a központilag meghatározott hivatalnoki fizetési osztályokba
soroIási rendszert) most már a gazdasági élet szereplőire is kiterjesztette. Ettől kezdve az
esztergályosok vagy mérnökök, szövőnők és kereskedők bértarifáit végzettségüktől és
koruktólfüggően ugyanúgy központilagírtákelő, mint korábban a hivatalnokokét.g Amint
a ,.gyakorlati életpályák'. képviselői az á||ami képesítési rendszer hatálya alá kerültek. a
szakképzés is rövid idő alatt az á7lamí iskolarendszer szeÍves részéve kellett hogy váljon.

Az akkori döntéshozók abból indultak ki, hogy ha azt, hogy melyik gyárban mit, milyen
mennyiségben és minőségben kell termelni, központilag tervezik meg. akkor ennek nemcsak
következménye, de előfeltétele is, hogy az ehhez a termeléshez szükséges mennyiségű és
minőségű munkaerőt is a központ ,,biztosítsa''. Azt tehát, hogy melyik településen hány
fiatal milyenfajta, milyen szintű és milyen szakmára irányuló szakképzésbe jelentkezhet' a
',tisztán'' politikai (struktúraszabályozó) célokkal is összehangolt központi munkaerőter-
vekből levezetett tervszámokkal, a '.képzési keretszámokkal'' kívánták előírni. A magyar
iskolarendszer működésének irányíiása a 40.es évek második felétőIígy atársadalmi struk.
túra alakulás ának szabáIyozása mellett a gaz|'dasági élet közvetlen szabályozásának is fontos
eszközévélett.

A ,,munkaerőtervekre alapozott oktatásfejlesztés'' gyakorlatát a.zonban',valójában soha.
sem sikerült megvalósítani. Az 50.es években ilyen hosqzú |ávú munkaerőtervek ogyáltalá-
ban nem készültek' illetve a politikai vezetés a különböző hivatalok egymásnak mindig
ellentmondó rövid távú elképzeléseit nem fogadta eL. A 60'as évek elejétő viszont' amikor
a Tervhivatalban valóban elkezdtek hosszú távú muÍtkaerőterveket készíteni, ezeket már
nem tervként' hanem ,,prognózisnak'' minősítve hozták nyilvánosságra, s a döntések során
konzekvensen figyelmen kívül hagyták őket' A belőlük levonható következtetések ugyanis
radikálisan ellentétesek voltak nemcsak a családoknak a gyermekeik iskoláztatása iránt
tömegesdn megnyilvánuló igényeivel, de a vezetés által méghirdetett társadalompolitikai
célokkal is.



A 70'es évek Tervhivat,a|ában az űjabb munkaerőterveket mindezek miatt már nem
,,tudományos igénnyel'', hanem az ágazatt főhatóságokkal, a megyei tanácsokkal stb.
folytatott szabályos tervalkuban készítették el, mégsem sikerült a politikai vezetőtestületek-
kel elfogadtathatóvá alakítani őket.10 1978.tól pedíg' amikor párt- és állami döntések ismét
napirendre tijzték a munkaerő piaci jellegrí mozgásának Qsztönzését, megszüntették a mun-
kaerő központila,g tervezett irányba való mozgatására adóig szolgáló Munkaügyi Miniszté-
riumot (amely épp ilyen szerepéből következően a szakképzés ágazati főhatósága is volt),
a Tervhivatalban pedig felhagytak a munkaerőtervek készítésével. Tegyük hozzá: a 70-es
években született döntések szerint már nemcsak munkaerő., de ágazati (mezőgazdaságs,,
ipari) termelési terveket sem keilett, illetve kell kószíteni'

A munkaerő iránti piaci igények elhárítását szolgáló ,,keretszámrendszer'' azonban (tehát
annak központi meghatározása, hogy milyen iskolába, milyen szakmáta hányan és kik
járhatnak, következésképpen hányan és kik nyerhetnek el bizonyos képesítéseket) továbbra
is fennmaradt. Még ma is él, amikor a ,,lebontandó'' munkaerőtervek már nemcsak tényle-
gesen, mint korábban, de elvileg sem \éteznek'

Kí szabja meg a keretszámokat?

A középfokú oktatás (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképzés) egymáshoz vi-
szonyitott arányainak kialakítására hosszú évek óta vá|tozat|an, ma már csak a szokásjog
általfenntartott politikai kompromisszum van érvényben. Eszerint a középfokon továbbta-
nulók mintegy fele szakmunkásképztíben, a másik fele pedig középiskolában folytathatja
a tanulmányait. Figyelembe vehető tervek hiányában ugyanilyen (lényegében csak a társa-
dalmi struktúra korábban kialakult arányaihoz igazodő) döntésen alapul a ktizépiskolón
belül a gímnáziumban, illetve a szakközépiskolában továbbtanulhatók országos aránya is.
A szakközépiskolai és szakmunkástanulók egyes szakmák szerinti megoszlásának keretszá.
mai viszont már a rövid távű, gazdaságinak nevezett igényeket is tükrözik, ha ,,korrigá1va''
is' Mit jelent ez? Példaként a szakmunkásképzési létszámok kialakításának gyakorlatát
vázolom fel.11

Az évenként megismétlődő folyamat első lépéseként először a megyei tanácsok munka-
ügyi osztályai bekérik a területükön lévő intézmények (vállalatok' tsz-ek stb.) szakmunkás-
tanuló-beisko|ázási igényeit a két éwel későbbi (a következő utáni) tanévre. A vállalatok
természetesen csak kevéssé látnak öt évre előre (akkor fognak ugyanis a ,,tervbe vett''
tanulók végezni), ezért a,,legjobb mindenből minél többet rendelni'' elvét alka|mazzák,
Annál is inkább, mert később úgysem kötelezhetők a ,,megrendelt'' tanulók a|ka|mazására'
Az összeállított _ mindig igen nagy - igénylistát a helyi tanácsok, majd a megyei munkatigyi
osztá|y,,egyeztetik''. Magyarán: egyrészt csökkentik, másrészt a belső arányait a maguk
szempontjai szerint átalakítják. Vagyis: a nyolcadik osztályt két év múlva várhatóan sikerrel
végzőkszámát megbecsülve és az általuk érzékelt országos politikai preferenciákat figyelem-
be véve igyekeznek a létszámokat a meglévő megyei iskolák kapacitása alapján elosztani'
(Ez a preferencia a 70.es években a fizikai dolgozókjövendő arányának növelésére ösztön-
zött, a 80-as években inkább a csökkentésére.) A helyi tanácsokkal és az iskolákkal való
alkuban így kialakított ,,előtervet', anlÍán a művelődésügyi és a tervosztályokka| ,,egyezte-
tik,, (az egyes osztályok érdekei, így koncepciójuk is, eltérőek), majd felküldik a Művelődési
Minisztériumba.

A minisztérium a megyék tervjavaslatait a Tervhivatallal és a szaktárcákkal egyeztetve
szakmánként úgy összegzi, hogy a szakmunkásképzőkbe iratkozók, illetve az egy-egy
szakmacsoportba felvehetők országosan meghatározott keretét az egyes megyei tervek
országos összege ,,kiadja''. Ennek során minden főhivatal arra törekszik, hogy teljesüljenek
az áIta|a éppen érvényesnek tekintett oktatáspolitikai célkitűzések (p1. a hiányszakmák
beiskolázását is vegyék tervbe a megyék; a lányok számárais bővüljenek a lehetőségek stb.),
továbbá a számára irreálisnak tűnő kezdeményezéseket igyekszik kigyomlálni, a megyéket



alkuban próbálvajobb belátásra bírni (ne indítsanak új képzést ott, ahol ehhez a központi
tervezők szerint előreláthatólag nem lesznek meg a megfelelő, főleg anyagi feltételek; vagy
ne szüntessenek meg egy szakmát ott, ahol sok, annak tanítására képesített pedagógus,
berendezett iskola van stb.).

Ezután aZ egyes megyék a fentiek szerint korrigál9a visszakapják felküldött tervüket'
Alkuban ,'visszahatják'' a szakmánként és fiú_lány bontásban összegzett adatokat a városi,
nagyközségi tanácsokra (amelyek a szakmunkásképzők fenntartói), azok pedig az egyes
iskolákra. A helyi atrkufolyamatokban mind az egyes iskoláknak, mind a tanácsoknak
viszonylagos szabadságuk, az iskolák környezetében lévő nagyüzemeknek pedig (főleg a
helyi politikai szervezetekkel való jó vagy rossz kapcsolataikat, súlyukat tükröZő' tehát
változő, de mindenképpen nem piaci jellegű) ,'beleszólási lehetőségük'' van.

Lényegében ugyanígy zaj|1k az egyes szakközépiskolai szakok és a gimnáziumi osztályok
keretszámainak kijelölése is, és ilyen mechanizmus eredményeként alakulnak ki a felsőokta-
tási keretszámok is. E'z a tervalkugépezet az oktatási rendszer íejlesztését elvileg a gazdasági
érdekeknek is megfelelően szabá|yozza, de nem a közvetlen' azaz á képzés iránt a piacon
megnyilvánuló, hanem a különböző központi hivatalok általkülönbözőképpenfeltételezett
gazdasági, vagyis végső soron politikai érdekeknek megfelelően, De valójábqn - és ez nem
kevésbé fontos - maguk a politikai érdekek is csak ,,elvileg'' érvényesüihetnek.

A nyilvános politikai testületek (beleértve a párttestületeket is) bármiféle kontrolljától
mentes hívatali folyamatokbat részt vevőknek ugyanis technikai' számoszlopösszegző és
-lebontó tevékenységük során kellene a ténylegesen |nányző politikai döntéseket ,,kitermel.
niük''' Hisz ebben a szerkezetben elvileg évről évre újra kellene drjnteni arról' hogy hány
szövőnőre és hány esztergályosra lesz szüksége az országnak, és a döntésnek a ,,miért éppen
annyira lesz szükség'' kérdésre is választ kellene tudni adnia. A ',felösszesített'' tervszámok-
ból azonban ez semmiképpen sem derülhet ki.

A döntést így a hivatalnokok természetesen a lehetséges mértékben igyekeznek elkerülni.
Nemcsak infornráció hiányában, hanem azértis,mert azezze| járő íelelősség vállalására sem
jogosítványuk nincs, sem nyomós érdekük nem fűződik ehhez'

Egyéb ,,iránytű'' hiányában a ,,bázisszemlélet'' , vagyis az előző évek adataihoz igazodás
az, amelyre főként támaszkodhatnak (ez jár a legkevesebb kockázattal). A bemutatott
döntési mechanizrnus ,,normális működésének'' oredménye így nem is lehet más, mint a
tényleges döntósek elkerülése, az adott, korábban kialakult országos szakmai struktúrát
lényegében vá|tozatlan módon megőrizni kivánó szakképzési szerkezet fenntartása' Ami
persze egyben a már meglévő képzési kapacitások (a tervezők szemszögéból nézve) ,,leghaté-
konyabb'' kihasználását is jelenti'

E mechanizmus nyilvánvaIőan irracionólissá válrik, ha alapja, a mögötte álló munkaerő-
tervezés már megszűnt, ha tehát nincsenek már - elvileg sincsenek * olyan központi tervek,
amelyeket le lehetne ,,bontani''. Mert míg nagyon is logikus, hogy a termelőegységeket
tervutasításokkal irányító központ a munkaerő áramlását, mennyiségét és minőségét is
tervutasításokkal szabályozza,1z olyannyira természstesnek véipm, hogy pontosan abban a
mértékben, ahogyan a termelőegységek ptacszerű működési tere növekszik, az oktatóstyányi-
tásnak is utat kell engednie a munkaerő mozgásanak a szakképzés intézményrendszerében.Ez
pedig nem képzelhető el másképpen' mint a szakképzés piacorientált működésével.

Hagazdaságunk akövetkezőkben valóban,,piacibbá'' válik, akkor a különböző szakkép-
zési formáknak a váItozó igényekhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodva, piacképes
irányokban (szakmákra' szakmacsoportokra) kell majd felkészíteniük a fiatalokat, méghoz-
zá éppen annyi és olyan diákot' ahogyan ezt a piac szereplői igénylik. A keretszómok
meghatátoző szerepét pedig fokozatosan a jelentkezők szóma meghatározó szerepének
kellene átvennie.

A szakképzés irányításának feladata ez esetben ÍLem az lenne, hogy elhárítsa' de nem is
az,hogy helyet{esítse a piacot, hanem segítenie kellene annak működését, ,,szolgáItatnta,'
a számára. Ez természetesen nem zárjaki azt,hogy a társadalom e működést - politikailag
elfogadott és jogilag definiált közös célok érdekében _ különböző színtereken nekor|átozza,
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szabáIyozza, befolyásolja (mi4d gazdasági, mind hatósági eszközökkel)' sőt ez teremtené
meg erie a tényleges lehetiiséget'

X,,al ugyanis,.iogy az ok"tatás iránti, egymástól eltérő érdékeket-(hisz a munkáltatói,
rnunkavál|úói, a poliiikai, a rövid és hosszú távú nemzeti, a regionális stb. érdekek eleve
sohasem lehetnek azonosak) nem}rgyanazon irányító hivatal..különbözó osztÍúyui képviset.
nék belső tervalkuik során, hanem ezen érdekek képv.iselői nyilvánosan, külső ,nggrendelő-
ként'' 1éphetnének íel az oktatásirányítással, sőt az egyes iskolákkal szemben. |z pers7e

megint ósak alkufolyamatokat jelentene a valóságban, de most már maguk az érintettek
között (beleértve az iskolákat is).

Tudorn, sokan vannak, akík tartanak a keretszámok feloldásától, bár |át]áLk, hogy*a
gazdaság piaci jellegű működését elősegítené. Fontosnak vélik ugyanis a társadalmi struktú-
ia 1vag/áasként:á mobiiitási folyamátok) központi szabá|yozásának fónntafiását. A két

dologázonban . mint láttuk - össze is egyeztethetó' Elképzelhető a keretszámo! ryegszünte.
téseá szakképzés szférájában, ugyanakkor fenntartása az oktatás ,'királyi utjatn,'' az
általános képzés egyes elif-típusaiban' (A magam részéről az t|yen rendi jellegű szabályozást
az _ utóbbi negy évtizeaben számos egyéb feudális jellemzőjétől sikeresen megszabadult' _

magyar társadalom jelenlegi fejlettségi színtjén már anakronisztikusnak tartom. De megem.
líteni mindenképpen szükségesnek étezÍem ezt a lehetőséget.)

-[.gaz, 
ajelek Jzérint minél.modernebb egy társadalom' annál nehezebb éles határt vonni

iskoláiban a szakmai és az á|talános képzés között' Hisz a szak- és az áitalános képzés merev
rnegkiilönböztetése jeientős mértékben maga is terméke a nálunk kialakult képesítési szisztó.

máiak, illetve tanúgyünk centra\izá|tságának és túlpolitizáltságának. Egy rugalmasabb
oktatásirányítási szerkezetben ez a merevség is oldódhatna' Ismét csak feltéve persze, ha a
tanügyigazgatás nem maga, központilag döntené ei, hogy mit kell szakképzésnek és mit
áttalanos képzésnek tekinteni, és hogy ezek belső tartalma pontosan milyen legyen, hanem
ezeket a kérdéseket is főként az érintettekre bíztá.

A képzési tartalmak,,naturális,, szabíily ozása

Az oktatásirányítás berkeiben legendaként terjed a bábolnai kombinát ,;esete a lovász-
fiilkkal''. EzaváIIaIat a 70-es' 80-as évek fordulóján hosszú és végül sikeres harcotvívott

azért, hogy a keretszámok ,,ellenére'' (amelyek a megyében m1sfajta képzést irányoztak e1ő),

akár sajái köitségén is, lovász.szakmunkásképzőt állíthasson fel. Amikor ez az akciő ,,legfel'
sőbb szinten'' végre kivívta a ',kivétel'' engedélyezését, újabb - ismét pártközponti beavatko-
zást igénylő - haic követke zett azétt, hogy - tekintettel a kombinát idegenforgalmi érdekeire
- u,ittánuló lovászok az iskolában tantervbe iktatott idegen nyelví képzésbqn is részesül-
hessenek' A kozpontiiag előírt, tehát egyedül lehetséges szakmunkásképzési óratervben
ugyanis ilyen tantárgy ''em szerepelt: hiszen a lovászoknak,,nincs szükségük'' idegen
nyelvekre.l3

Az eset jőI pé|dázza, hogy tanügyirányításunk számára hagyományosan nem lé!e49|
különboző heíyzctű és érdékű munkauáítatók. sem pedig küiönböző helyzetű és.érdjkű
munkáltatók, mint ahogyan nem iétezik nagyüzem és kis ,,kóceráj'', de nem létezik a
munkaerőpiác sokrétűségé, szegmentáltsága sem. Létezikezzel,szemben a diák, a gimnazista
és a szakk^özépiskolás, illetve ,'a gazdaság, a társadaiom igénye'].

A gazcJaságirányításunkban már évtizedek óta meghaiadott hagyományos tervutasításos
fogaúmrendizer a\kalmazása tanügyünkben még ma is, a keretszámok ,,mögött'' lévő
képzési tartalmakat saabá|yoző irányítási rend esetében is índokolt.
. Nemcsak a különböző szintű és fajta képzési formákban részt vehetők számát szabják
meg ugyanis mindmáig tervutasításos alkumechanizmusban, de magát az iskolai ,,termelés'o
kívánifos útgyáq belső tartalmát, sőt a termelés technológiáját is naturális központi
előírások rogz1iit<. A géplakatosok számán tu| azt is országosan egységesen szabják meg a
központi hivatalok, hogy hány óra alatt, milyen tanterv szerint, mílyen tantárgyból, milyen-
fa3ta tudással kell minden magyar géplakatost felvértezni, és hogy hogyan.



; ryk a mára kialakult helyzetnek persze megint csak komoly hagyományqi vannak.1a
ba hog a közepiskölák melyik:ositá|yában milyen tantárgyakat kell tanítani, a nyugati

ígoktól eltérően oálunk már a 18. szíaadban királyi rendelet írta eló, a 19. századtó|
nÍr a mai értelemben vett óratervet és tantervet is központilag rögzítették. (Az

hG['tszász orságokban máig sincs központi tanterv.) |7.t7-tő| állami tankönyvkiadási és
'*ri:sztesi monopóliumot vezettek be, s ennek 1848 utáni feloldását követően is csak a
;ffiqnatitag engedélyezett tankönyvválasztékból,volt szabad tanítani. Az iskolákban az
{Etrte tartott tankönywálasztó éttekezleteken számba vehető könyvek száma az l920-as
üútót kezdve aztán gyorsan osökkent. A 40.es évekre a tankönyvvti|asztás tényleges
kósége már nagyon visszaszorult, bár az újabb állami tankönyv.monopóliumot csak.|9{5 után vezették be. Időközben a tanterv is egyre inkább elvesztette keret jellegét' S egyre
F€dzebb€' részletesebbé kezdett válni. (A 20-as, 30.as évek középiskolai tanterveiben
ip<gy osztály éves t.ananyagátmég csak néhány mondattal határozták meg; a 60-as évekre

l tanterv már vaskos kötetté duzzadt.) A óO-as. 70-es évek fordulójától aztán a legtöbb
lrntárgyból országosan 'egységes, a programozás elveit a|kalmazo ',munkafüzeteket'' és
;mun}atankönyveket'' vezettek be, hogy a tanároknak és a diákoknak az egyes tanórákon
fuIyó munkáját is a szó szoros értelmében lépésenként, központilag lehessen ,,vezényelni'''15

\gaz,e felvázolt tendencia az utóbbi néhány évben, ha lassan is, de megfordult' A 80.as
Évek elején megjelent a közép- és az áItalános iskolákban a fakultatív tantárgyválasztás
lcfoetósége, az évtized közepén pedíg az oktatásirányitás azt is kinyilvánította, hogy helyre
bvánja állítani a pedagógusok ,,szabad módszerválasztásának'' jogát' Igaz, ez á|talában
még nem valósul meg,16 de ma már az általános iskolában és a középiskolákban is van
nehány olyan tantárgy, amelynek alternatív tankönyvei közu| aziskolák választhatnak' sőt
cgt elemi iskolai tantárgyból alternatív tantervek is léteznek. A szülői _ Vagy tágabban: lt
társadalmi - ,,beleszólás'l jogai azTnban mindabba' ami az iskolákban történik, gyakorlati-
lag még ma is a nullával egyenlőek. Az egyes képzési formák céljait és tattalmát, az
óraterveket, a tantgrvek és a tankönyvek tartalmát, az érvényes nevelési célokat ós elveket
továbbra is a központi hivatalok belső. a nyilvánosság általkontrollálhatatlan alkufolyama-
taiban szabják meg, s alkalmazásukat központilag írják elő.

oktatásügyünk tehát mindmáig lényegében töretlenül megőrizte irányításának a közpon-
tosított, o,porosz úton .1áró''. oktatási rendszerekre valamilyen szinten mindenütt jellemző
Jolyamatoríentált2' jellegét. Az ,,eredményorientá1t'', vagy ha tetszik, ,,piacra d'olgozó'',
decentralizált irányítású rendszereket (Iegtisztábba n az angolszász mintára kiépülteket) elvi-
legnem a tanítás.nevelés.folyamatánlakközpontilag előírt szabályai,,tart1ák össze'', hanem
a különböző szintű és célú nyilvános versenyvizsgák rcndszere, amelyeket az iskotáktól
Jüggetlen intézmények (az á|Iam, a helyi-területi közigazgatás, a felsőoktatási intézmények
érdekcsoportjai vagy a munkáltatók érdekszövetségei által életre hívott külső vizsgabizott.
ságok) alakítanak ki és bonyolítanak le'

A porosz utas (vagy ha tetszik: a ,,felsőbb hivataloknak dolgozó'') oktatási rendszerekben
üszont a tanügyirányítás a tanulók tényleges tudása, neveltsége iránt mindig érzéketlen (ez
,,piaci szompont]'lenne), ehelyett aztírja elő és azt el|enőrzi, hogy mit és hogyan taníthatnak
nekik' mit és hogyan tanulhatnak. Az iskoláktól és a tanügyirányítástólfüggetlen, nyilvános
versenyvizsgák rendszerét a magyar közoktatásügy ma Sem ismeri' Munkájának eredményét
- a diákok tudását * az iskola maga hatóságként minősíti, illetve ,jelenti fclfelé'' az általa
adottosz'tályzatokkal.(Nyilvánvaló azana|őgiaazokkalazűzemekkel,melyekmunkájának
minőségét nem terrnékeik piaci sikerei, hanem azirányítohivataloktól kapott tervfeladatok
teljesítéséről írott jelentések alapján értékelik.)

Acentra|ízá|t; folyamatorientá|t, a társadalom különböző szféráinak sokszínű és változa.
tos igényeihezigazodni elvileg csak a központi bürokrácia szűrőjén keresztül tudó irányítás
tipikus termékének tekintem a nálunk örökösen fotyó vitákat a gimnáziumi, a szakközépis-
kolai és a szakmunkásképzés országosan engedélyezendő arányairól. (E vita ma már egy
másik vetületbeh is folyta[ódik: ,,beféjezett'', konkrét szakmai képzést aájanak-e a szakkep.
ző intézmények'17 vagy csak ,'szakmacsoportos'' képzest, illetve szabad-e gimnáziumban
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.svakorlati ÍátsyakaÍ,, tanítani.) Valóságos' dinamikus piacgazdaság kialaku-lása esetén

á'ili;;1*ű;a magáva1kellhogy hozia,mert feltételezi a különböző társadalmi csopor.

|3li'?fá."áil;;;üil;"ű;.a.ttlrJj""e'énei< lehetőségeit is) egyre inkább feieslegessé és

cé1úerütlenné válik majd közponiilag, országosan egységesen megszabni mind ezeket az

;;i;k;i$iná a képiJsi ro,rmat p"óntos uétso tariátr*rát és külső határait. A hangsúly
- en'i* .rrl," kezőIeg-áziskolai munia társadalmilag elvárt eredményének a szabá|yozására

kell majd hogy kerüljön.- 
É"c,i i,gy g,ó"ooroi", hogy a gazdasági reformfolyaÍnat e]qrc}Tlad:áva1nemcsak aképzési

t,,,it,,a,íű,1t"özponti 
,Á"{iut{,o,asát-ke1l 

fokról fokra ,,feladni''' de a képzési folyamatok,
u-tep"es te.chnoiógiájánJk országos szintű beszabá1yozottságát'is o1dani kell' s ennek

,i'o*et lasiarrként-egy korSzérű vizsgarendszernek kell átvennie. 18
".!;il;:;;;ü;;;"u;,iái,-aj-,ri1iitt iskotában milye,n szintre f'e.lkészitő, milyen iranyú

t,tíit'i,i,í^ii).,,-,'i-,iii'Éí,,iiotái indítsanak, s hogy ázokon betül éppen milyen tantár-

övá-t",,,.irv"n a.u''a'iuun, hogyan.és'milyen tankönyvből tanítsanak' azt nagyré'szt a

[honuo".i irányokba készúő tinulók létsiámának és igényeinek függvényében lehetne

megállapítani, a mainál sokkal inkább alsó, helyi szinteken.
Ebben a keretben a társadalmi, gazdasági, piaci érdekeket a képesítési rendszerekkel

o'o"úuogott vizsgakövetelmények viltozásai-köivetítik az iskolák felé. Még pontosabban:

a tanutótiés u ,"ú1ők rev: - aá utóbbiak pedíg az e követelmények kielégítését leghatéko-

"v"úúuí'"gi1s 
szo]gá\tatások kialakításáia orientálják az isk-olákat a szülői érdekszövetsé-

;;ű'; vá|atsztottÍelyi oktatási-bizottságokon stb. keresztül. De elsősorban azzal,hogy

az iskolában megszeríezett tantárgyi, szákirányi' nevelési választékból ténylegesen mit

tíuá,,nut, míre je-lentke,,ek gyermJk"ik. B' ideáitipikus-an azt jeienti, hogy azok az 'iskolai-i),tsan,t,a,ok,"o-elyik,, 
,íi,,,,,k igénylők, ravid tdő alatt elhalnak, helyüket úja|ba!<.

íis|i,tjak el, s így ixzi,ytog gyors'an'vá.ito.zhat a lehetséges választék. Ha az oktatástól

ía.t"f"'v'agot ''á.""k'l"í'.t"o.É"t.rr tennünk.maguknak.a képzési formáknak a ,'versenyét''
is. Az iskolák - .u -ég hiányző - érdeke1tségétá képzés jó minőségére gyakorlatilag csak

ettőlvárhatjuk''' 
N;g'; ülószínűnek látszik, hogy a gazdaság piaci jellegri működésének kibontakozásá-

val pírüuzamosan a szakképzéí jeléítői mértekbén ismét kíkerül az iskolarendszer keretei-

bőr1lr4áicsak azértl,'."ö't a jeleniegi képesítési és bérrendszer, amelyet a különböző

iskolatípusok központi 
,szabáIyoiása 

mó't siotgát, piaci -viszonyok'.között a1igha tartható

i.''.l e) azonban csak hosszatb folyamatként képzelheto el ok.szerűen, s nem egy közpon.

tlag átenaett reform .levezényléséuól''. E'.. nem -utasítást'' kell adni, hanem lehetőségeket

kell teremteni.
Égvie,x lehetővé kell tenni, hogy a gazdaságiegységeknek, illetve érdekképviseleteiknek,

l,o17á"t,,t',akkor móájut i, í"gvőn aiiskolaréndsáeténkívülmegfelelő képzési.továbbkép.

zési formákat' a munkáero - uígv a leendő munkaerő - számáta votző képzési ajánlatot

Lialakítani. Ma''e''t].netővé kJli tenni, hogy az iskolarendszeren beliili képzési kínálat is

,,,gár-u'un legyen képes alkalmazko'dni,.a-íiltozó kereslethez, hogy,al.:T]í|:lt''*:]:Í
llíáruttur'' veriónyképós iol. az új szakmákra való) iskolai képzés lehetőségei a tent lelrtaK

szerint folyamatosan -úeJmeroajJn ek,, aziskolarendszerbe, és a nem-keresettek megszűnje-

nek..''N.* 
látom tehát helyesnek kozpontilag etőírni, eldönteni, hogy milyon 1egY!9 az iskola.

rendszerben oktatott ''-ukmák aráiya, hogy milyen (esetleg magas tandíjat szedő) profit.ori.

,itatt tep,e'i v(tltalkozásoknak és jormáknak ke|I kialakutniuk az iskolarendszeren kívül.
traina"'"il célszerűségét az érintettek, az érdekeltek tudják leginkább elbírálni. Nem anélkül
p"i,'., hogy a törvériyhozás , akőzígazgatás, a területi önkormányzatok különböző szintjei'
u ,"uÉ.".ií"zetek stb. .""kb" ,,beleavatkoz zanak,, , ösztönözzenek, a versenyfeltételekei
szabá|yozzák,|9- 

Ső'á tépzés f.olyamataiba való, nyilvánosan megvitatott értékeknek és oéloknak megfe-
rer[ to'pói't i béaiatkozások nemcsák ekerülhetetlinek, de. elengedhetetlenek is. Ilyenekre
a'onua'i paradox módon épp a mai irányítási rendszer túlbürokratizált és ,,hivatalokba
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zárt'' működése nem ad le1retőséget: ezért késik például mindmáig a munkanéiküiiség
,,kezeléséhez'' feltétlenül szükséges iugalmas helyi ésbrszágos átképzéí rendszer kialakítása
is. (Ezt, mivel épp az egyéneknek a piaci hatásokkal szem-beni védehe a cé|ja, kópt;lens.;
lenne a ,,piacra biznl")

A fentieknek azonban - mármint a társádalom vá|tozo igényeihez a vázolt módon
alka]mazkodni képes, az,egYé1ti, kozösségi és nemzeti érdekeliet 

"gyá,a"t 
szotgátniiuáó

iskolarendszer működtetésének - természótesen anyagi feltételei is iánnak.

Kevesebb pénzt az oktatásra?

- Egy ilyen' a mainál decentralizáItabb irányítású oktatásügy működtetésére infrastruktu-
ráIis ágazatainkjelenlegi finanszírozási rendjó sem elvileg' ,eá-gyako.iatilag nem tépes, nem. ilyen célra hozták |étre. Az 50-es évek óta lényegile g nőm valiőzatt - az úoa-u, gi,du,ag:
reform sem érintette -, mindmáig tervutasításoi;éttegri A döntési jogkörök országl' ,"intÍ"
összpontosításán alapul: azá||ampolgároktól éja víllalatoktólelvoít összegekn;t u';;;;
ágazat.ok és alágazatok.közötti, liözpontilag meghatározott aránytl új;;;ú-';;á'á;:.'",""

Az infrastrukturáLis ágazatokra jutó erőiorráúk nagyságát így 
"em 

a7 auaÁpotgarot-
n?k;.} 8.a1dpági egységeknek helyi-területi szinten 1vag|á pácon";,megietenő igénye, íun"-
a különböző ágazatokrlak atervező kö"Font által elfog-ádott ,,roníossa!a'' dön]i .t. Á" 

"gy.ságazatok és a|ágazatok ezért'a maguk fbntosságát lra-ngsúlyőzó vetelyiársakként 3er"oií,.'-nek a központban' és ennek az áIlaqdő versengésnei u kéoy,"...'minden egyes szféra
képviselőiben 4zt abetty'omást kelti,'hogy saját ter:ületének minden góndját az olá,hatja meg'
haa többi ásua.tná1'h?tásosabban érvelve a letrettj legtöbb forrást izerzi meg a központtóT.

Ennek' a szakirodalomb.an ,,ágazati bornirtságnak]' nevezett ,"".''tet"tn"[ tipikus(mert
a.többi ágazatra is jellemző) következmén yei azoi 4zévtizedek őta vá|tozatlanutiaitog)toti

l]'::ry']:|is. 
amelyek annak fe|vetéső.hetyeÍI,hogy hogyan '.ot!átnutna a, otiutls.igy

JoDDan a tarsadalmat - ?,az oktatás igenis termelő ágazat,, és ,,az országjövőjét az aaííi
el.1togy kap.e.több pénzt" az oktatás'' jelszaváiakhingoztatáiában merülnek ki.

'En úgy gondolom, hogy a gyakorlafban teljesen érdéktelen az a kérdés, melyik elmélet
T]:'.]7 

termelőnek, és mit nem: aszpirinre som azért költünk, mertizegészségilgy t".*"t.;
agazat' hanem azert, mert meg akarunk gyógyulni. Másrészt viszont az ű elképzőiés, amely
szerint valamely elméletből egyszerűen-ievézothető, hogy az oktatás ,,fontósabb'i' mini
mondjuk a mezőgazdaságv,agy,b,ármely.más'ágazat, azvű.őjában a megfo,rdíta'o o 

",iiijiifontosabb voltát valió, máig é1ó ehéletnek. MegÍ.ordításá ugyan' d! nem kilépés annak
logikájá.ból;ugyanolyan.irracionálib. A valóságban egyíkágazatsem fontosabb a másiknál,
sőt a. valósígbategyá\talában nincsenek ágazítok.,iíalóúgban viizteséges vagy nyeresé.
ges üzemek vannak, továbbá a (közületi és magán) fogyasziók áttal éppin t,eíi'ií,, iiiv
eilenkezőleg, alacsonyra é.rtékelt, eseÍleg éppen nem is féresett szolgáltatások'

Az oktatásügy, a nehézipar vagy bármely más általában vett ágazaifejlesztése önmagában
|9 nem jó' se nem rossz dolog: a haszonnál eladható termékekí gyárt"ó kohónak é;3";;'
hitelt adni, a ráfizetéssel m-űködőnek nyilván nem. Éppígy nem lehli önmagában vett cél az,
|2ry.u, oktatísügynek ,,több jusson''. ott' ahol egy ietóptlesrot tenyt"t"''ut elvándorohí
lakói'.mert kútjaikban mé1gező.az ivővíz,.gy"'.'ú"n'oslobaság iskúa építésé." iárt.'i."
rendelkezésre álló összegeket. Nem aku|t{liát' az oktatást, hánem azőkut a kulturális,
oktatási intézményeket és szolgáltatásokat ke[ fejleszteni, amelyek ui uaott io.iffibil;
helyen a legszínvonalasabban elégítik ki fogyasztoik igényeit' 

.

' ' Az elosztás atátyairő|pedig minden - családi, helyi'1erületi, országos - szinten újra meg
ujra változő módon kell döntení, a vá|toző helyzetneí< megfelelően. "

Hogy infrastruktúra-finanszírozásí rendszerü]rk 
"'.e 

n"á képes, azt az mutatja, hogy a
nemzeti jövedelemből a fnügy (mint a többt ágazatok is) évtizedel óta tényegéu.á 

"giá".olyan arányban részesedik..Sőt még az egyes óktatá,i aíágazatok (isko1asiin-tek' tipiűot;
közötti arány se nagyon váItozott'2ó
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Egy ilyen merev szerkezetben egyáItalán nem biztos' hogy a ,,több pénz'' feltétlenül jót
jelent. A múszaki felsőoktatás nagymértékű (és sokba kerülő) fejlesztése az 50-es.években
például indokoltnak tűnhetett. A 60-as évektől mátg azonban az adott szerkezetben mát
nyilvánvalóan értelmetien. pazarlás volt, és ma iq az. olyan mérnöktömeget produkál,
amelyet azípat nagytészt még téchnikus szinten sem képes foglalkoztatni. E vonatkozásban
a ,,több pénzt a fe1sőoktaÍá'sra"'jelszó kifejezetten káros, hiszen ennek afajta felsőoktatás.
nak még a -szintentartása'' is paza/rás De ugyanez a helyzet, mondjuk, a középfokú
szakoktatás átlagosan ötévenként végrehajtott ,'oda-vissza'o reformjaival, yagy a tanter€m.
hiány ,'szintentartását'' eredményező iskolakörzetesítési kampányokkal. Ez utóbbiak okán
például az elmúlt másfél évtized alatt a magyar elemi iskolák felét szüntették meg, s bár ezek
többnyire kis iskoiák voltak, az ide járt gyerekek elhelyezésére az uj, a körzeti iskolákban
újra meg kellett' illetve meg kell még teremteni az anya$ feltételeket. Ezt akózvé|emény
és a pedagógusok által egyaránt ellenségesen fogadott, irdatlan költségű ágazatí politikát
nemhogy a feltételek hiányában, de a szükséges feltételek hiányát ,,megteremtye,, hajIották
végre az irányító hivatalok.21

A statisztikai adatok szettnt22 bruttó nemzeti termékünk arányában kb. feleannyit köl.
tünk oktatásra' mint Svédország (9o/o), de ugyanannyit, mint Svájc (4,9%), és többet, mint
az NSZK (4,1%). Hogy ez sok-e vagy kevés, nem tudom. Hisz éppen az abaj, hogy a
jelenlegi irányítási-finanszirozásiszerkezetben' amelyben a felhasználható összegek nagysá-
gáró1 és céljáról Ítem az érdekeltek döntenek, ezt nem is lehet megmondani' Ha a rendelke-
zéste á|Iő összegeket afinatszírozási mechanizmus nem racionális célokra (az ,,ott és akkor
legfontosabb'' elve szerint) köl-ti el. akkor az iskolarendszer, mint bármely más tevékenység,
feneketlen zsákká változik. Ugy vélem, nemzeti érdekünk nem aZ, hogy minél többet
költsünk az oktatásra, vagy bármi másra, hanem hogy éppen annyit, éppen arra, éppen úgy
költsünk, amennyit és ahogyan ezt társadalmunk változó érdekei éppen szükségessé és

társadalom oktatásSal kapgsolatos
végrehajtójaként működnq akkor
De az is lehet, hogy keyesebbet -

lehetővé teszik.
Ha finanszírozási rendszerünk nem helyettesíten! a

pénzügyi érdekeinek megnyilvánulásait, hanem azok
valószínuleg a mainál többet kö|tenénk az iskolákra.
mindenesetrehatékonyabban.

Az oktatás tárgyi.-anyagi fejlesztésének tartalmi célkitűzéseit még ma Sem az alsóbb
(városi, községi, lntezmenyi; siinteken alakítják ki, ahol az isko|áztatás iránti igények a
maguk sokrétűségében jelentkeznek. Nem az érdekeltek körében; hanern a ';központban'',
elsősorban a Tervhivatalnak' a Pénzügyminisztériumnak és a Művelődési Minisztériumnak ,
a nyiivánosságkizárásával folyó, a bázisszemléletre támaszkodó belső vitáiban. A eélokat

"'naturális mutatókban'' rögzítik (egy teremre jutó tanulók országos átlagai nxpftözis ellá-
tásban részesítendők országos aránya stb.), majd hosszadalmas tervalkuban ugyalúgy
bontják le az egyes megyékre, majd kisebb területi egységekre, amínt azt a keretszámok
,'tervezésével'' kapcsolatban bemutattam.23 '

Az elosztási arányok sem a tervekben, sem a valóságban nem nyilvánosan úgzitétt
kritériunrok szerint, hanem alkufolyamatok eredményeként2a alakulnak. Ez az okÍatási
ágazaton belül éppúgy az alágazatok, amegyék, a települések, azintézmények versengését
eredményezi az erőforrásokért, mint ahogyan az egész infrastrukturális szférán belül az
ágazatok között. Ennek egymást erósítő következményei a hiányok óllandó újratermelése
egyíelől, és a pazai|ás, az a|ágazatok' intézmények értelmetlen nöuekedési kényszere másfelről,

Mig az oktatás pénzügy-politikai céljait, a mutatókat országos szinten szabják meg;
teljesítésÍ'ik fedezetét már helyi szinten kell ,,kigazdá1kodniuk1' az iskolákat fenntartó taná'
csoknak. A teljesítés pénzkorlátai a központból nem érzékelhetők, így erről a szintről
áilandó nyomás nehezedik az alsóbb szintekre : t-egyetek ma többet, elégítsétek k! ma jobban
az e||ogadott társadalmi igényeket, mint tegnap. A célkitíiző tevékenység így szinte törvény-
szerűen túlfüt legalábbis eddig mindig túlfutott _ a tényleges lehetőségeken, mert olyan
célokat (,'mutatókat'') szab me1 a bá|ózat szamáÍa, amelyekre valójában nincs fedezet.

Nyilvánvalóan nem pusztán a kevés erre költött pé4z teszi, hogy f4gg9tlenlrl attól, hogy



a gyerekek száma a közoktatásban növekszik-e vagy qsökken, s hogy eközben a pedagógus-

YÍ{ary milyen ütemben. nő (mert mindig. nő), a pedagógushiány mértóke hoiszú-hoíszú
éo.k óJ" m1n{ig ugyanqkkora. Ez csák,azza), magyarázható, hogv az irányítás, akárhány
pedagógus dolgozik is az iskolahá|óiatban' mindig valarnivel több munkát vár el rőlük' mini
a -normális munkaidéjük']. ta qtto'auan rrregtarióttbtákszámamindig kb. ugyanakkorá')
S.ugyanez a helyzet a tanieremhiánnyal is.2iBár a teJmek száma, ha Tassan Tő' ae minaig
?ő,.- irányítás ezze| párhuzamosan rytindig valamiYel több felaclat teljesítését várja el aá
intéményhá|őzattő|, mint amennyii az.éppei,,teremmel bírna''. oktatásfinanszírozáii rend-
mrunk úgy működik, hogy - Kornai János kifeje2éséve1 - a hiány normál.izintje' minciig
újra '.beáiljon''.

A mindig újratermelődő hiányoknak ,,másik oldala'', állandó kísérőjelensége a pazarIás'
Áz iskolák (mint a felettük lévő összes irányítási szint is) nem egy' számukrá gaiantáltan
!áró. jogszabályban nyilvánosan rőgzítetÍ", előre ismerhető mennyiségű, pl. a tanulólétszám
Ppjir számított pénzösszeg lehető legracionálisabb, a tényleges helyi szükségletre való
fujobb felhasználásában érdekeltek (nincs ilyen garantált összég, illetve semmisem 'jár''
eilel.e)' hanem abban, hogy alkupozíciójukat az érdekkijárás eszközeivel megerősítve minéi
több penzt ,,szerezzenek'' feliilről. (Ha a küzdelemben nem vesznek részt, ese1leg a tninimu-
nrct s€-m kapják meg.) Mivel a velük szemben felülről támasztott kovetelmények folyamato-
*"n nőnek, s az ezek extenzív kielégítését szolgáló növekedós fedezete rnindig koilátozott
q'ertékben ugyan' cle ',ingyen van'' (felülről ,,adják''), az iskolák (alágazatok, i.skolatípusok
utb.) érthető módon minden lehetőséget megragadnak a növekedésre (mutatóik javítására),
á7 olyan irgn1.,bary növekednek, amilyen iránybán éppen tehetik, amily.en irányban ,,fentrő|l
@pen elvárják.Igy szereznek egyes szakközépiskolák új nyelvtanári státuszt, amikor éppen
nűszerparkjuk felújítására lenne szükségük, más iskolák pedig számítógépeket, amelyeket
ftrem hiányában ki sem tudnak csomagolni, holott éppen pedellusra lenne-nagy szükségiik.
(tr'"I1i|vánva1ó az ata\ogia a felesleges készletekeJ kényiaerúen felhalmozó, ,;hianygazdál1ko.
dó. üzemekkel.) Van, amikor csak iskolakörzetesítésre lehet eredménvesen oé-nzt kér:ni
snint ót éve), és van, amikor csak az,,elhamarkodottan körzetesített kis iskolák' visszaállí.

ra (mint ma).

T 5

A hiánygazdálkodás kényszerében kialakuló pazar|ás, az értelmetlen (nem a tóny1eges
foeny{r9 válaszoló) növekedés ''alulról nézve''-mindig kialkudhatő lehe:tőségktnt iá.teÁtu
neg. Ezért sem az iskolák, sem irányítóik szemében nem érvényesülhet a racionátis gazd'ál-
to&is logikája, az ,,addig nyújtózom, amígatakaróm ér'' elve. 

.Eheiyett 
egyfajta ,,teivutas!

tásos logikát'' érvónyesítenek: mindig hosszabbra kellnyújtózkodnóm aiákárómnal. Egy-
ffizt ezt yárjá]< el tőlem, másrészt csak így érhetem el, hogy hosszabb takarót kapjak'

A forrásokért való _ nem rögzített kritériumok alapján folyó - versengésnek.á dolog
mészeténél fogva egyaránt vannak nyertesei és veszteséi. Így Íörténhet rnág, hogy míg aZ

q.ik iskolában krétára sem jut pénz, a másikhoz uszoda is épül * rniközben ifinanizíroiási
deklará1t a1apeive az egyen1ősítés.2ó

*Valóban igazságos'' finanszírozási rendszer persze sehol a világon nincs, már csak azért
n''mert arról, hogy mít kellene az igazságoss ágtartalmának tekinteni, megoszlanak, nóha

Domlokegyenest ellenkezők a vélemények.2? De valamilyen, ebbe a körbe taitozó minimális
Éritérium kimondására, jogi definiálására minden közpénzelosztó szisztómábarr szükség van
- oktatásfinatszirozási szisztémánkban is szüksés lenne rá.

Ez a mechanizmus - a tervalkuk dzsungele - nemcsak az egyéni és a helyi érdekek
lényesülését gátolja' de azt is elfogadottá teszi, hogy a központi döntések-et is eleve

-hiányosan'', ''részben'' vagy egyáltalában nem teljesítik. A tútceniralizáItság, a túlszabáIyo-
mttság a valóságban olyan szabályozatlanságot fedez, amely a szükséges mértékrÍ centr;ii.
náltság minimálisan elvárható eiőnyeit sem nyújtja az ískolai szolgáltaiások fogyasztóinak:
végső soron a társadalomnak.

,A megoldás!'én'olyan irányban keresném, amelyben az oktatásigyre vonatkozó központi
Épgypotitikai döntések (amelyeknek a dolog teimészetérÉ|fogvá nyílvárros testületekben
kellene megszi'iletniük) nem helyettesíteni kívánnák az alacsonyább siintri és a helvi. illetve
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az egyéfii dontéseket (mint ma), hanem azokat orientálni kívánnák: a mainál kevesebb, de
hatékonyabb ,,beavatkozást'' jelentenének a jelenleginél sokkal autonómabb helyi folyama- .
tokba.

Egy rÍj fi nanszíro zási, szisztéma körvonalai

Említettem már, hogy nem értek egyet azzal az állásponttal, arnely tanügyünk hiánybeteg-
ségektől látványos szegénységére az iskolarendszer piacosításában keresi a gyogyszefi. Ez
nem jelenti azt, hogy ne látnám már ma is ',rnegengedhetőnek'', sőt közpénzből támogatan.
dónak az oktatásügyi profitorientá|tvál|alkozások és non-profit kezdeményezések működé.
sét, különösen a speciális igényű gyermekek (elsősorban bizonyos hátrányos helyzetű gyer-
melícsoportok, pl. a fogyatékosok) érdekében és a szakképzésben. A non-profit szervezetek
között termószetesen az egyházi iskolákra is gondolok, hiszen Magyarországon szinte csák
ezeknek van jelentős hagyománya - nálunk a magániskoláztatás mindig is csak a gyerekek
igen kis bányadára terjedt ki' Egyházi iskoláink azonbanma is vannak' számuk gyarapodá.
sa vagy csökkenése ma nem oktatáspolitikai, hanem egyházpolitikai, ',nagypo1itikai'' kér-
dés. Ami viszont az ingyenes iskolahálózat mellett magániskolák mríködésót ls illeti' ez
megint csak nem igazán finanszírozási alternatíva, hiszen a magániskolák jelentős állami
fámogatás nélkül a világon szinte sehol sem piacképesek'

A piaci elvek alkalmazása egyes területeken lehet célszerű. Igy például_ mint másutt már
leírtam _ a szabadidős gyermekintézmények munkáját (a napköás és hasonló szolgáltatáso-
kat) hazat viszonyaink között erős szociálpolitikai támogatással ugyan, de csakís az iskolá-
tól elválasztott és piaci elvek szerint szerveződő intézményháIőzatban vélem hatékonyan
megszervezhetőnek.28 De közoktatásuqk egészének fejlődését semmiképpen sem látom a
piacrabízhatónak, és nem is nagyon tudom elképzelni, hogy a belátható jövőben iskoláink
döntő többsége ne közintézménykép"t működjön.

Hogyan kellene hát megújítani oktatásfinanszírozási szisztémánkat? A következőkben
csak néhány elvet 1előllők meg, és.nem is részletezem őket, mert ezeknek az elveknek a
megvalósítás át az űj adórondszer kiiilakítása során és az egész infrastruktúrafinanszírozási
rendszer várható reformjának folyamatában, tehát ma még óttekinthetetlen kőrnyezetben
kellene majd. érvényre jüttatni. Ililen alapelveknek tekíúem' hogy a7 oktatósfinanszírozasi
rendszernek

_ nyilvánosan megvitatott és törvényben rögzített elveken kell alapulnia;
_ a felhasznáiható er<íforfások egy részét központi, nagyobb részét viszont helyi-területi

önkormányzati' illetve egyesületi, munkáltatói, vállplkozói, állampolgári döntési jogkörbe
kell utalnia;

_ úgy kell felépülnie, |rogy semr4ilyen tekintetben n9 az oktatásra fordítható összegek
maximumát, hanem a minimumáÍ szabáIyozza, $ ezen felül minden szinten ,,szabadkezet
adjon'' a további befektetésre;

_ nem szabad uniformizálnía az intézményeket, ugyanakkor a kőzpénzek vonatkozásá.
ban egy meghatározott szinten érvényesítenie kell az egyenlőségelvet;

- az iskolafenntartókat és a7htézynényeket racionális gazdálkodásra kell ösztönöznie;
; biztosít4nia kell, hogy a rászoruló tanulók személy szerint kapjanak differenciált szoci-

álpolitikai támogatást :._ 
alkalmasnuli k.tt lennie aryra, hogy keretei között a várhatóan terjedő non-profit és.

prtfitorigntált oktatási intézmények is közszolgálati szerepet tölthessenek be, vagyis köz-
pénzből nyerjenek tárnogatást.

Mindezek érdekében úgy gondolom, hogy
- törvényhozási szinten kell megvitatni, hogy évenként (vagy hosszabb időszakrp) mek.

kora az a minimumosszeg, arnely minden magyar állampolgár5ágú tanulót intézményes
tanítása érdekében megillet, és ezt az összeget aztúézményekbe a tanulók tétszáma a|apján
el kelljuttatni. Már országos szinten is a minimumösszeg bővítésévellehet és kell differenci-



álni, akfu iskolatípusok szerint, akár pl. területi, szátmazásívagy más hátrányok szerint (p1.
elmaradott heIyzetú településekre ennyivel, fogyatékosokra annyival többet kell számolni).
A minimumöSszegre azonban minden gyerek jogosuLt- ez lehetne az,,igazságossági kritéri-
um, az egyenlőségelv,, alapja.

- Ezt az összeget a megyei és helyi tanácsok a;maguk - szintén nyilvánosan megvitatott
és elfogadott _ kritériumrendszere szerint differenciáltan további összegekkel egészíthetnék
ki (,,szorozhatnák fe|'').

_ Az így kialakuló pétzeszközők felhasználásába az általános törvónyességi keretek,
legfőbb elvek megszabásán túl központilag nem kell beleszólni - azt a lehető legteljesebben
az iskolát fenntartó és használó helyi politikai közösség e célra választott testületeinek
döntéseire kell bízni' ,,naturális'' jellegű előírások nélkül'

_ Központi és területi szervek általuk fontosnak tartott célok támogatására indítsanak
célprogramokat, hirdessenek páIyázatokat stb., de csak olyan mértékben tűzzenek ki ilyen
célokat, amilyen mértékben azok finanszírozási feltételeit garunIá|ní tudják,

Ez lényegében azt jelentené, hogy a minimumösszeg felhasználásán kívül (ame|y csak
oktatásra fordítható, tehát ennyiben ,,címkézett'' támogatás lenne) központilag nem szólná-
nak bele, hogy a helyi politikai közösség milyen mértékben fejleszti iskoláját (hogy egy adott
időszakban az osztáIyterem.építést vagy az egészséges ivovízhez jutást preferálja.e a ,'címké-
zetten túli'' pénzeszkózeIből), de abba sem, hogy ,,naturá1isan'' mire fordítja ezt: t4abb
fakultatív vagy szakképző kurzus kialakítására, osztályterem-építésre, avagy pedagógusbér-
re. Illetve a központi beleszólásnak (az á|ta|átos keretek' elvek kijelölésén túl) ott és
annyiban lenne még tere, amely területen és amennyi pénzzeI a központ az á|ta|a fontosnak
r.élt folyamatok serkentéséhez, ösztönzéséhez garantált fedezetet tud biztosítani.

AZt is lehetővé kell tenni, hogy a helyi-területi politikai testületek (tanácsok) a helyi
oktatási feladatok egy részét non-profit vagy vállalkozói jellegű szervezetekre bizzák, és
ezeknek pénzügyi támogatást nyújtsanak, illetve szociálpolitikai szempontok szerint közvet-
lenül támogassanak ilyen intézményekben tanuló fiatalokat. A közpénzek felhasználásának
oeljait minden szinten nyilvánosan kell elfogadni, és a végrehajtó apparátusokat és intéané-
n1.eket is nyilvánosan kell tevékenységiikről elszámoltatni.

Írásom címében azt a kérdést tettem ;;"*,"^ kerülhetnénk el az újabb meg újabb
oktatási reformokat. Gondolatmenetemet indokolt a válasszal összefoglalni: úgy, hogy az
elottünk álló, elkerülhetetlennek tűnő, soron következő reform tárgyának ezuttal _ szakítva
a jó másfél évszázados gyakorlattal _ nem az iskolarendszert, hanem a tanügyirányítás
rendszerét kellene tekintenünk. Ezt kellene decentralizálnunk és demokratizálnunk, hogy
a továbbiakbanmár átfogó reformok nélkülis képes legyen aváItozó társadalom igényeihez
igazodni.
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8 Fe|vételi bizottságok a 40-es évek második felétől működtek a
magyar felsőoktatásbBn, felvét€li vizsgákat pedig 1963-tól szervez-
nek' Nyílvánossá tételiikre l986tól tesz lépéseket a Művelődési

sakmunkás-művezető_technikus'üzemmérnök-mérn.ik rendfoko-
zataiYrl leírható szerveződést az aago|szász gazdreágok ma sem
alkalmuzák. A ,,nem.porosz utas', képesítési rendszerü országok-
ban egyébként az alyí- és középfokú szakképzés máig sem' vagy
csak alig épii|t be az iskolarendszerbe'

t0 A magyar oktatáspolítikai viták során számos indulatos érve(



hoztak már fel á munkaerőteryekre a|apozott oktatásfejlesztés me|-
|ett és e||en - figye|men kívü| hagwa. hósy ezekel a (eÍ;eket va|óiá-
ban ná|unk sosem hayná|ták féi. TimáiJánosnak' a |egneve*.bb
magyar munlraerőtervezsi szakembeÍhek tehál igaza vai, amikor
ezek €t a viÍákat álvitáknak tartja. Lásd pl. Timír J.: okl,tl is és
gadaság |Pedagógsai szem|e, li)85/l0.)..|l E tervezési fol1amatokal rész|etesen bemutatom A közéDtáwi
oktatástervezés központi mrhanizmreairól q, írásomban (|n:.Koz-
ma T. szerk.: A tervezés u t]őntés anatóűíáia - oktaiáskuÍató
|nÍézel. Bp.' |986.).

r, Po|ónyi |.I Oktatási rendszeÍ az erőforrás-korldlos gazdasáp.
ban (Kiizgazdreágtr Szem|e' l98ó/l t.).|3 Vö.: Dalvas P.: Á lkufol.yamatok és vállalatÍ érdekek a kijzót
fokú szakLépzésben (ln: A | |. sZ. iesyzetben em|í(ett kötetben)..|a Lásd Kar|ovitz J,| A tanleri éi. thnkijnvvkiadás mai keretei-
nek és míikiidri mqhaniznusaínah kialakulása |kéÁtati okta|ás-
kutató |n|ézet. 1987.); Sáska G.: Curriculum.kontroll és a tanijsvi
refomok Magyarorczágon (ln: Irányítis és pedaerísia, oP|. Bí..
l987. - Tantene|mé|eti fiizetek. t9.Í|5 Halász G._Lukács P.: Az IEÁ haása Malyarorszálon. ok-
tatáspnlítikai esettanulmáq (oP|' Bp'. 1987. _ Áz Értéke-Iesi Köz-
pont Köz|eményei. l4.).
--' ]u'Yö.. loz1la T.; MiéIt (ne) Iegyenek öníIlóak az Ískohík?
(Valóság' l987/l.).

|' Lásd errő| Bessenyei l.: Az oktatás és a gazdasás kaDcillatá-
rol (oktaráskutató |nlézet. Bp.' l987').
. 

6 Ve.gszervezésének hazai|ehet.ixgeiró| |ásd: Báíhory Z.-Sás-
ka G.: Je]entu a mai izsgarendszeriől és javaslat 2 ktjzoktat'ís

továbbfej|$ztétrÍe (oPI; t987.).to llyen egyeztetó mechanÍzmumk nűködéséÍe cóntlalizált okta.
tásirányítási szerkezetben éppúgY mód ran' mint de(entralizá|t ie|le-gÍben.. vö.: Bajomi l.: A fiántiáorszigi het!Í oktatáspolitikai Lüz-
delmek Íntézményes keretei (kézirati |087), i||. Ha|ásic.i Az angol
vizsgarendszerróI: eg! outpulorientált' decentralizáIt rendszer áll-
kiidése(kézira| oPI. Bp.' |98ó.). Aho| viszont a formá|is kerelek
hiányoznak ehhez. ott inTormális',,fekeIe.. mechanizmusok a|aku|-
nak ki. Ezt mütatja be Nagy M.: KÍ épÍthet tantemekeÍ? (Medve-

tánc' 1985/1.)..,0 Lásd pl.: Lackó \4.:Á hátrdn! meEtjnétr. SzabáIyrcápok a
kommuná lÍs beruházámk alakulásában' 7 9o t _ t l80. 1rizgazíasági
Szenle, 1984/3.).

,|Az iskolakörzetesítés prsr va|ójában nem tanÜsYi célokat
köletett. Egyszelű réslje|ensége vo|t a szóban forgó idősiák teriileti
centra|izációs po|itikájának, ame|ynek mrán a-téeszeket. állami
ga.zdasá€okat és vá||alatokaÍ éppúgy körzetesítették,,,.iszevon-
tak-'. minÍ aho8yan al dfész-üzleteket, orrosi rende|óket, műve|ódési
inÍézmény€ke1. eg}házköreégeket. sőt magukat a kisebb te|epíi|ése-
ket is.

2) Oktatási kiadások oag,7ága az LINESCo mótlgerlana sze-
naÍ. Nemzetközi s|atisztikai Evkön1v (KSH, Bp.. 1985. 354. o.).,l E fo|yamatokat rész|etesn |eirom a lt. j.egyzetben említótt
munkámban.

,a |986 januárjátó| a lelepü|ések a központi támogatás ögv részét
e|vi|eg |é|ekszámuktó| fiiggően kapják. Ez azonbán az óiosztási
|b|yamatok gyakor|atában még nem hozott |énveqi vállozást. vási
C.: Egy új tanácsi gazdaságszabáIyozás kőnonalaÍ /iln; Yerebé|li
|. szerk.: Á tanácsigazgatás ijnkormányzati megújulása. Ászl. BÉ.,
1987.)

t5 A pedagógushiány újraterme|ésének mechanizmusait rész|et€-
sen ^ Miért nem számolható ÍeI a pedagógushiány - ha nincs? c.
írásomban elemezlem (Pedagógiai Szemtel tqso/to.). n té.á.ól
kialakult vitát a |ap 1987/|. és 3. száma köz|i. A tanteremhiánv
újratermelódésének módját pedig Nagy M. írja |e: Ki építhet tante}-
nekel?(Medvetánc' l985/i'). '

,6 Szalai J.: Hiány és társadalmi szele,<c/íd (valósás. t98l/8.):
Kravjánszky R.; Hátrán1 os helyzetÍi iskolák (kézirat;-i987):' Lu-
kács P.-válhegyi Gy.z Szociálpolitika u iskolában. (Tárearia|om-
kutatás. | 988/1.' megje|enőben)'

,- Az ezze| kapso|atos vitákba betekintést nvúit Semién András
sa| készített vá|ogatásunk u okÍatásfinanszÍrciás arieo| nve|vű
szakirodaImábó| ( Oktatá$plitika u oktatásfi nanszíroilíd. ime|v
az oktatásku|ató lntézetben mesielenés a|att á|l.23 Ene vonatkozó á|táspontu.ikat Várhegvi Gvörgpve| a 26.
jegyzetben em|ített fu ásunkban indokoItuk.
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