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LuKÁ"cs PÉTER

Miért nem számolható fel a peóagógushiány
í . n_ Íxa ntncs í

Írásom címe ta}án alkalmas voit az olvasók figyelmének felkeltósére. Kö-
vetkező mondatairn azonban aLighanem sokuk ellerrérzését is klváltják majd.
Úgy látom ugyanis, hogy az utóbbi évtized'ek sajtója, okta,táspolitikai nyilat-
kozatai, sz.akirodalmi tanulmányai széles körű, gyakor1atilag osztatlan egyetér-
tést tükröznek a tekintetben, hogy

1. az általános iskoláb,an pedagógus,hiány van, és hogy
2' a pedagógushiány az etre fordítortt angagi eszközök nöueléséuel felszti'-

ntolható (lenne).
Á m'agam részéről úgy vélem, hogy ezek az áIlítások olyan közheIyek, ame.

l"wek ha nem is valódi alap nélkül va.lók, 'rnégsern tekintheúők minden további
nélkü igaznak.

V aw e egg á'ttalóban p ed,ag ó gushiáng ?

Statisztikai adatok alapján e kérdés racl,onóIisan nem döntheúő et. Mert
egyÍelől: a 6-14 éves korosztály intézményes nevelésével fogla'tkozó pedagó-
gusok száma hazánkban nemcsak századunk első feléhez, han'em az rltóbbi év-
tjzedekhez képest is dinamikus'an megnöveikedett. Az álta,lános iskoüások száma
harminc éwe1 ezelőtt mintegy egymillió-hátomszázezer volt, pedagógusaiké
ötvenezer. Ma pedig lényegében ugyanennyi gyerekkel rryolcvanhatezer peda-
gógus Íoglalkozik. (Akkor áti'agosan 24,4 tanulő jutott egy pedagógusra, ma
14'9.) ,,Innern nézve'' a dolgokat meglehotősen furcsának és éntelmetlen'rrek
látszik pedagógushiá,nyról beszéIni, vagy arról, hogy ,,kevés a pedagógus',.

Ulásfelől viszont a Művelődési Minisztériurn évről éwe közzétett hiva'talos
statisztikáiban kirnut.atott ,,tanerőhiány'' általában évi 3-4 száza]ék. Ennyl
ugyanis .a betöLtetlen állóshetgek aránya, s ,,iÍtnen nézve,, a }riány ha nern rs
nei'gy, de mindenes etre ta ga.dhatatJanuJ létezik.

De vajour vaióban 3-4 százaléknyi.e? A hivatalosran kimut.atott ,,üanerőhi-
ánynál'' jóval ritkábban szokás emlegetni a pedagógusok túlóraadatait. Már-
pedig ha számításba vesszük, hogy az áItalános iskolában hosszú évek óta az
összes ,,leadott őták,, 20-25 százaléka túIóra, ez azt jelenti, hogy iskoláinkból
rna minderr ötödik ,,tarlető,, hiányzik, tehát átlagos.an minderr nógy pedagógus
egy ötödik munkáját is eüvégzi.

Vagyis: eszerrint a pedagógushiány tétezi,k, sőü szintj'e is magas. De végü} is
- mekkora p'ontosan?

Talán nem szükséges tovább bo'neolgatnunk a statisztikai ad.atokat ahhoz,
hogy átlássuk: a pedagógushirírry nern mennyis.égi, 'hanem minőségi, ha úgy
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futszik, oktatáspoilitikad kategória. Érderres megÍontolnunk péidául, ho,gy ha-
zánkbalr a ket viiágháború köztjüt a r:aainál rosszabb volt az iskolák szernéÍ'yi
ellátottsága - mégsern beszélt senki pedagógushiányról, sőt a korszak nagy ré-
szében igen nehéz voüit az iskoüákban állast tqláIni, a munkanéIkiiliseg az okta.
tásügyben is fe'rryegette a dipiomásokrat. .

A tárgya'1t hiány tehát nem va.lami önmagáb'an megragadható, merurryisé-
gi jeienség' Lranem ,,viszonyfogatrorn'', hiszern cs,ak oalamihez képest van ffiel-
me, valarnihez képes't határozható meg. De mihez képest keii ma meghatároz-
nunk? Az ,,igényekh€z'', a ,'szükséglet'okhez'', a szi'i]ők fizetőképes kereslet.é-
hez, más országok adataitroz vagy bizonyos oktatáspolitika'i ceikitűzésekhez
képest? Ha in'rrerrr nézzük, akkon ilyen, ha onnan, akkon olyan követk'ezÉetésre
j uthaturnk ar"ról, hogy erlegelndő.e vagy kevés ma a tranügyben dolgozóür .szárna
- es'et}eg tulságosan is sok.

F elszó,nt,ol|zató.e a p edag ó gush,iúng ?

Valósánűleg éppen ennek, a 'több szempontú elernzésrrek az elmu'lasztása
okozz,a, tlogy a szakirodal.onlban régó,ta oszt'atüan az egyetertés a tekínrt'ertberr is,
hcrgy a pedagógushiány anyagi jeliegű diintésekkel (több pérrzzel) könnyűszer-
rel felszárnolható lenne. Vagy nráskérrt: ha több pedagógust képezrrérIrk kí, és
többet aükalmLaznánk, rnint ma, akkor a pedagógrrshiány megszűrrrre.

A sajtóban leggyakrabb'arr ha'ngoztalott érvelés szeri.nt a pod'agógushiányt
az alacsony képzési kerefuzámok, illetve a tanári.banítói pályáróü való nagy-
mértékű elvándo.rlás okozaa. Pedig a t'ények ert az á'lláspontcrt látványosan cá-
Íol;.ák. Nerncsak azzal, hogy például az általános iskolából más pályára vándor-
)ó képesítetf pedagógusok aránya évi 1-3 százalék, vagyis mas n'épgazd,asági
ágazatokéhoz képest is nagyon alacsorrry.

De az;zal is, amit nern lehet nem észnevenni, hogy _ miközberr denaográfiai
hullámvölgyek merrnek, hullámvölgyek jönnek, és a p.edagógus.létszám válÉozó
ülemben ugYm, de á]landóan növek.szik _ mind a hivatalosan ki.muúatotÚ tan-
erőhiánynak, mind pedig a túlóraadatokkal mérhető hiánynak az ardnya \tosz-
szú évek őta léngegében udltozaúlotu. Vagyis: a biány mórt.éke ,rLeTrL a pedagó.
gusok és nem ts a gyerekeJe számátót]. függ elsősorban.

Az l,gazi prob'lé.rna 'nem az, hogy tegnap vagy rna bizonyos számú pedagó-
gus éppen hiárryzott, i.Iietve lriarryák az iskolából' hanem az, Llagy ez a hiány,
'sőt még a hiány szintje is fetrtűnő módon á]Jandóan újratermelődik.

A kibernetikai alemzések s.oriín ,,fekete d'oboznak,'rrevezik az olyarr vizs-
gál.t rendszereket, melyek.nek berlső működése nem ismeretes, és e működésről
elemzőjük csak a rerndszerek be'mgreti tényezőit (,,fogyasztásukat,') és kirne'rreti
tényezőit (,,eredményüket'') tükröző ad,atok alapján vonhat 1e hipo.tetikus kö-
vetkeztetés.eiket. Nos, a statjsztikai inÍormációk aiapján alap- es közepfokú is.
koláinkat, különöserr pedig általános iskolai rendsz'ertinket o1yan ,,feket,e do.
boznak'' kell teki.nteniink, amelybe bizoa.iyos határok közott bőrrnennyi peda-
gógust és bó,m,nenngá gye'reket is ',tápláljunk be'', végeredményben a krilső fel-
tetelektől függetlenül min.lig azonos nagyságnendii pedagógushiányt prodrakál.

A kibern'etíkaí szóbasználatnál mar.adva: amíg az ilyen rerrdszer belső mű-
ködése meg neün viiltozik, addig az input (be.rnerroti) tenyezők változtatása nern
eredrnényezhet.i az output (kimeneti) tény,ezők megváltozását. Magyarul ,. okta.
t(lsirőngítősunk éoti,zedek óta {l"gg működik, hogg a pedagógusgó'rd,a létsző,m-
nörsekedéséuel párhuzamosan egare több etlőtand"ó Jeladatot ís ró az iskolőkra,
Mégpedig mindig éppen annyit, hogy ,,a hiány urormál szintje'' (ez már nem
kiberneúikai, hanem közgazdasági szaklrifejezés) rt.örvényszerri'on újr'a elérje a
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korábbit (vagyis a lkrört.ilbeliil. 34 száza]ék'nyi hivatalos tanerőhiányrt és a
20*2ő száz'ail'ék.rryi túlórát)' A pedagógusbifu"ly jelansége tehált egyáltarlában
nem mennyiségi, hanrem kífejezetrterrr az oktait'ásirri'rryítás miíködésri jelJemzői-
bői fakadó ml'nőségi, strukturá]is problé1na. S amíg az marad, a tanárok és ta-
nítók szárnárrak egyszenű gyarapításával .nem számol"ható fef,.

Ktteki'ntés

A.fentiek alapjárr úgy verl'crm, sai,gorú'an e1 ,ke]i váIematalrrurrk egymásúól
két doügot'

Az eggik az iskoják szernéJ'yi ellátofüsága, vagyis annak a k.érdése, hogy egy
ado'tt időszakban hány pedagógus hány d.iákkal foglalkozik bennük. E. téré;
ugyanaz az adart, Ís (rnorr jr.lk, hogy egy pedagógusr.a átlagosan 25, 20 vagy
30 gyerek jut) nainősíthető jónak vagy rosszrrak, attói függően, hoey milyón
mércet alkalmazunk, mily,en az érbókrendün'k, mi]yen oktaüá.spolitik'i ko,ncep-
ciót valjunk, va'gy egyszerűen, hogy mennyi pénzt izárrrunk erre. E vonatkozás-
ban úgy ]áüo'rn, hogy gaz'dasági fejlettségünk szintjéhez képest közokrt.atásunk
(az okta,tasügy más alágazataihoz képest ped'ig általános iskó]ánk) rosszul ellá.
tottnak minősíthető.

A má,sik dolog, h.ogy egy 'ado|t időpontbarr összhangban van-e az iskolák
á]tal vá}lalt feladatok mennyisége az éppe,n rendelkezésre álló pedagógus-
munkaenő (vagy az erre fordítható anyagí eszközök) nagyságáva]. Ez már más
probléma, am'elynek az előzőhiz tulajclo,nképpen s'emmi köze nincs. Eüvileg le-
h9tnek és a valóságba,rr tucatszámra vannak is országok, ahoü a nálunk tapasz-
taIhatórr'áü rosszabb a p'edagógus-gyer.eik arná.ny, és ugyanakk.olr nagy a ta.rrári
murrrkarr.élküliség _ vagy fordítva: az iskolák j.obb szeméIyi ellátoitsága mel-
iett is megjelerr,het és f.errrnrnaradhat a tulórakényszerként és/vagy betöltetlerr
áliáshelyek formájában jelenúkező hiány. Ez utóbbiakró] szer'etnék a további-
akban is szoüni'

A hiány újraiterrne{lődésének ork'ad't keresve, azrt gondolorn, szrakítanurr,k kell
a korábbí beidegződésekkel, és nem szabad azt hinnünk, hogy olyan elszige-
teit jelenségrő] van szó, a,rnoiy önm'agálcan magyarázható. Bár ez stilisztik.ai
szemoontbóI korn'oly vétség, mégis meg kell ismételneü.n az inrcnt már alkatma-
zott szóforc{ulartot: ,,le'tr'eúet)'en 'nerrr lát'Í!i,', hogy á1t,alárr.os iskolad. hálóza.
ttrnk rna ailighanern bei],len.e egy olya.n ,,átrlatorvosi lónak'', arnelye'rr a hiárry-
betegségeú< valamen,nyi tün.et.e egaszerre szen:nléihető, s ez aligha véletlerr.

Egy áttl.agos rnai iskol'ába belépve, a, látogató logeiső benyornásai a zsú- *
foltság, tiirnegessóg és az eze,kből fakadó kapkódas. tanácstalarrság. Nerncsak a
pedagógushiány és a pedagógtlsok időhiánya (az úgynevezett tutúerheltség) al-
landó, han.ern nyilvánvaló'an a t.árgyi feltetelei< sem-aegsegesek az iskoilák nö-
vekvő feladataina,k ellátásához. Eoti,zed,ek óta udltozatlantl,l krórúkus a tante-
remhiány: nincs és a demográÍiaí apályo.k idejérr sem volt 'elég napközis te-
rem, kíszoügáló helyiség (WC, nrosdó, étkezde, ko.nyha, hogy az o.rvosí szobák-
ró1 vagy a ná]unk szÍnte nern Ís ismert játekszobákról már ne is szóljunk).

tv,bizedek clt.a híány van bútorokbóI is: ta!"án .a táblák kivé,totével mindern
Íait.í!9l' szekrérryből, polcból, a szer::Jél.tetőeszközök tárlóiból ugyanúgy, mint
a játékolkbóü, egeszségrigyi-tisztasági felszerelésekbőü. Iliány van nemcs,ak to,r-
naterembőI, hanem fényből és térből is; gyengék a lámpák, szűkek a folyosók
es' az 9sztályterrnek, kevés az ,,egy fóre jutó légköbméter', és így tovább' Nem
kétséges: közoktat'ásügyünk (m'ert ez a kép ner''cs'ak az álta]áios' hanern a k<i-
zépfokú iskolákra is igaz) ma minden tekirr,tetben hiányjelenségekkel küzd.

De vajon ez a helgzet csak az oktatősi, ó,gazatra iellemző? H gy csak a

985



munkaenő-p.roblémákná1 rrr,aradjunk: esztergályosból' autószerrelőből es közgaz-
dászbó] éppúgy krónikus a hiány, mint buszsofőrből, bolti eladóból vagy tech-
nikusbó|. Vagyis a tanügy hiánygazdáIkodasa egy altal.ánosabb összeÍüggés-
rendszenbe; tünertegyüt.tesbe illeszkedik bele.

t

Miért tennelődik {l,jra a hiőna?

Tanüggünk vonaük.ozásában erről a megfelelő elemzések, sőt rnindmáig a
kérdés okszerú felve'tésán.ek }riányáb,an igen kevesert tudunk.

Ami az á].tal'ánosabb összefüggéseket illeti, Kornai' Jórr,osnak a hetvenes
években kido'Igozott közgazdasági triány.elméIete napjainkra már iskoil'át t'e.
remtett. Áltáspontja szerint a társad'a]milag ért'ákesnek tekint.ett javak hiányá-
val valamilyen módon nainden társ.adalomnak rneg kell kiizderrie, bármilyen
berendezkedésű l'egyen is. Az is általános törvényszerűs.ég, hogy mind nem-
zeti szinten az egyes nernze;tgazdaságok' mind pedig mikroszinten a gazdasá-
gi egységek' a váIlalatok egyaránt folytonosan a gazdasági növokedésre töre-
kednek, a terme'lt javak, áruk és szolgal,tatások rnennyis'égének és minőségének
gyarapítására. A t.ársadalmí berendezkedés jellege alapvotően ,,c.sak'' azt de.
terminálja, hogy ez a folyamat h.ogyan megy végbe' nrilye'n ellentmondásokon
keresztül érvényesi.il, s hogy a gazdasági fejlesztő tevék,enység milyen formá-
ban szernbesül a korlátokkal, 'azaz hiányokkal.

A kapitalista, piaci jeuegű társadalmak növeked'ésének ',beépített fékje''
eszerint a tőkehiárry. A piaci köriilményok között működő válilalatok növekg-
désének, termelésbővítő t'örekvéseinek'az árucikkekkeI szemben mutatkozó
fizetőképes kereslet korlátozott vol.ta és ebből fakadóan pénztőkehiányuk szab
hat'art. (A píacon több az árucikk' mint amonnyit a vásárlók meg tudnak vagy
meg akarnak venni, így a vállalati _ rrövekédésre fordítható _ :bevr5telek is
korlátozottak.)

A ,,közuetlen terogazd'd,lkad,dst', Íolytaió orsz'ágokban azonban a vál[ala-
tok növekedési', termelésbővítő üörekvés'einok a 'ker.eslet hiánya nem szab ha-
tárt: ezek a.váll,alatok valój,ában nerrr esak annyit köIthetnek, amennyi pénz-

ze1, nyere,séggel rendeJ'kezne'k. Trrl.ajdonosuk, az állam ugyanis előbb-utóbb ki-
búzza ők& a b'ajból, fedezi k<i,j.tségeiket _ a válla]ati csődbe jutás az ilyen gaz-

daságokb.an egyáltalában Írem vagy cs,ak kivEtelképpen fordulhat elő. Ilyert
körülmé'nyek közötÉ a vál].alatok érzék.ertleirlek a beruház'ásí köl'ts.égek iránt'
termelésük bővítése érdekében minden elérhető enőforrásit (nyersanyagot, mun-

Í kaerőt stb.) igyekeznek árát.ói fiigget,lenül megszerezni, felvásárolni' Semmi
sem drága nekik, hiszerr költségeiket (legalább utólag) az ál]am úgyis fedezí.
A növekedésí tö.rekvés'ekrnek azo.nb'an az ilyen gazdaságokban is van ,,beépí.
tett fékj.e'', amit vázolt m,agatartásr.akka1, ,,beruházásí éhségükkel', éppen ma-
guk a vállalatok hoznak működésbe: a gazdaságban fo]yamafosan megújutro,
krónikus hiány ke.lotkezik a benuházási javakból, árukból.

Lényegében üehát gazdaság1 autom,atizmusokról van szó. A piacgazdasá.
gokban éppúgy a gazdasági egységek (adott körülm'ények között ,,természetes'')
novekedesi törekvéseÍ üermelik újra időről időre 'a pénztőkehiányt, mint aho-
gyan a szocia.tisrt"a gazdaságokban (ugyancsak ,,termész'eúes,,) fejiesztési, ,,több-
termelési', törekvések az erőJorró,sok |t'iőngdt, Kornai ilyor értelemben kiiiön.
bözteti m]eg egymást,őI a keresletkorldtos (kapita}istla) es az erőJorrő,s-korlőtos
(tervgazdálkodás't ifolytató szocialísta) gazdaságokat. Míg az előbbiekbe.n a pia-

con a me.gvás,árolható áruk (beleértve a munkaerőárut is) men,nyisége több-
nyire- rragyobb, mint a fizetőképes kereslet, addig az utóbbiakban ez fordítva
van, itt jobbára a kereslet 'nagyob,b, min,t a re'ndelkezésre a.1}ó javak (beleért-
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ve a munkaerőt is) marrnyis,ége. Az elmélet sz'erint t,ehát racionálisan megma-
gyatáz-hatő példáurl, hogy miért kel,l a tőkés gazdaságoknak általában munka-

"eil.tiii".gs.l 
küzderriüÉ' miközberr á szocia]ista gazdaságoka,t áItaJ"áb'an a mun-

kaerőhiány je'Ilemzi'

Egy rendkívüi gondotat.gazdag elméleit lényegét rréhány szóban visszaadni
reményte1en vá.llalkozás. Mindig _ min;t ez esetberr is - durva leegyszerűsí-
tésre vezet' Arra azorlban talán a fentiek is alkalmasak voltak, hogy jelezzék:

a pedagógushiányt vizsgáIva feiüetlenti] túi kell lépntink a köznapi gondolkodás

szintjerr. Egyszersrnind _ ilegyen ez bármilyen népszerűtilen is _ azza) a rna.
gatartással_is szakítanunk kell, amely a]talános társ.adaimi-gazdasági problé.
mat t<ovetx'ezményeinek feloldását az oktatásirányítók szubjektív b.ibáinak ki.
küszöb<ilésétől vagy egyszerűen a költségvotes emelésétől várja.

Mi oan a taniigg ,,fekete i!obozá,ban''?

Kornai János írás.aib.arr mindig hangsúlyozza, hogy elméletét csak a ''köz-
vetlen t'elrvgazdálko,d'ást rtiszta fornri,ában'' alka.]mazó gazdaságokra és ot.t is csak
a termelő igaz,atokra, a vállaüati szférára tekinti eivileg érvényesnek' Az okta-
tasügy - pÉais tegalábbis hazánk,ban _ egyértelműen szolgáltatő ágaza; Azis.

*"'t"t*tt á*el"ti megfontolások Ílgyele,rnbevétele mégis, számunkra is hasz-

nos ]ehet. Annál ís inkább, mert az ].968-as gazdasági reÍorm óta, s méginkább

a legutóbbi évek úársadatlrni-gazdas.ági váitozásainak hatására a hazai termelő
agazatok (mezőgazd'aság, ipar) irányítása e.gyre inkább közvetertté vált és válik'
kázpo'rrti tervrr,t.asít.ások, tervmutatók helyett pénzügyi szab.ályozókkal történik.
nnnet célja a váliaiatok Eryeres.égérde,ke1tségének' piaci érzékenys.égé'rr,ek növe-
]ese. A kormányz,ati szervek rneghirdetett progr'amja e von,a'tkoz.ásban _ egye-
bek között épperr gazdas,águnk ,Érőforrás.lkorlát,os', jel1egének oldására ..- azirá-
nyítás piaci elemeinek további fejlesztése. Az okt.atásügyben azonban más a

nbyzet. Az oktat'asírányítás lemaradása a gazdas'ágirányÍtáséhoz képest több

évtLed.es, hiszern e terület,en még a '68.as r'eform sem zajl.ott le, itt lérr1iegé-

ben mindrraáíg fennmarradtak a közvet,len tervutasításos időszak beidegződé-
sei.

A tanügy fej{esz,tesének céljai,t ma is országos szinteur, központilag ala.
kítják ki, és.,,naturális terrrmutatókb.an,, rögátik, amelyeket azután bo,nyolult

",tetvalkuk'' 
során boÍntanak le az egyes megyékre, majd a kisebb terüleüi egy.

sege]*re árvényes mutatókra. Ez a t,ervezési, erőforrás-elosztási szisztéma az
etmu1t évtúzedekben történelmi léptékkerl mérve is jelentős és kétségkívül nem
is csak extenzív fejlesztesi eredrnérryekú, hozott. Ma azon'ban a megvál.t.ozott
társadalmi-gazdasági környezetben tö,bb szenr'pontbót is korrekcióra szorul.

Nyilvánvalóan céisze.rűtlon, hogy míg a közoktatás-politÍkai oelok kitúzé-
se or'iágos színterr tör'térrrik, a mutatók ,,e'iet'tel való megtöltéséért',, anyagi fe.
dezetük-,'kigazdá1kodás.áért'' gyakorla.tilag az iskolafenntartókat, tehát a helyi
tanácsokat te,rheli .a felelősség - amelyeknek viszont a céIok formálás.ában
nincs szerepi'k. A két tÁnyező közötti szerves kapcsolat hiá'rryában a céükitűző
tevókenység sánte törvényszerrien,,túLfut'' (lega.lábbis eddig mindig túlÍutott)
a tényleges iehe őségeken - vo.ltaképpen ez annak a problémának a lé'nyege'
me1yre jeleÍn írásommal a figyelmet szeretném felhívni.

De az, hogy az okitatási rendszert naturá'lis terrrmutaúók (egy tanteremre
átlagasan jutó tanulócsoportok száma, napközis ell.atasbarr részesítendők ará-
nya Étb.) kiizporrrtilag meghatározott mér.tékú teljesítés.ének érdekében finanszí-
rlnák, az neÍn csak azzal jar, hogy az a'Isóbb (megyeÍ, városi, községi) szinte.
ken, ahol az okrtatásí igények valóságosan és a maguk sokrétdíségében jelent-
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keznek, a fejlesztések tarta]'m;i oel]<itűzéseinek bef'o.1yáso1.ásár.a a1ig van mód.
Azzal ís jár, hogy miután a naturális mutatók csak TleÍLnaiségi iszonylatokat
képesek mé'rni, a központi szervek állandó fejlesztésre, növekedésre, javí'tás-
ta, ,,az igények t.eljesebb kielégítesére'' tö.rekvő politikája a végrehajtókat a mi-
nőségi követelmények elhanyagoüására, a mennylség1ek tú|hajtoúú ,,kiel.égítésé-
re'' s így részben ,,mutatós,, (,,tervmuúatós'') látszateredmények elérésére ösz-
tönzi.

Így alakul ki az a henyzet, hogy a későbbi hiárryt eleve ,,beüe'rvezve',, töme-
gesen épi,iJnek a szertár, étikezde, tornaterem stb. nél.kii.ii ískolák (miközbenr a
tervje1e.ntésekben javrrü a tanterem-elia'totiság mutatója). Vagy: a tanulókat
egyes holyekgn kötelezni próbálják a na.pkcizi látogatására (mert abbarr a kör-
zetben éppen a 'rrapközis ellátottság mutatóját kel'i javítani)' rníg másutt t,time-
gesen utasítják el az arra jel.entkező.ket (mert ott rnost éppen a más mutatók
te'rén kialakult ,,elmaradásukat'' pótolják). De paradox módon ez a mechanlz-
mus rremcsak a hoiyi érdeke'k é.rvérryestilésót, hanem épperr a központi céi]"kitti-
zósek következe'tes mogvalósítását is gátolja, mert a tervaikuk áttekinthetet-
len dzsurrgel'ében elmossa a központi poJ,itikai dönt,esek gyakorí megvaüósítat-
lanságáért vaIó fe'lelősséget.

A központban ''aggregá1tan,' jel.enttkező, kii,lönböző főhatóságok, hivatalol<
álta1 képviselt, oktatássai kapcsolatos igényok között országos szinten l'ehetet-
len racioorá]isan választani. A gyerekok idegen nyelvi oktatásának Íejiesztése
itt éppúgy nemze.ti érd'ekrkén,t jeierrik meg, mint egészségvéd'elmi.ik érdekében
a tornat.erem.építés gyorsítása vagy az iskolák sz,árnítógéppel való eülátása, a
napközis elüátás kiterjesztés'e. A közporrtri fejlesztósí koncepciókrrak tehát mind-
ez mindig részévé válik _ függetlenül a.ttól, hogy ,,lent,', az iskolafenn'tartó
tanács'o,k bugyellárisáb'an mennyi az erre szánható pénz, illetve hogy azt mire
lrívá'nják, tudják valójában kölüeni. Miuel a teljesí'tés pénzkorlátaí a központ-
ban nem, érzékelhetők (vagy másk'ént: aranak pénzügfl garanciáit nem otlt kel!
megterenrteni), errő.l a szin.tről áliandó, diffúz (mindenfajta célra kite.rjedő) po-
litikai nyo,n-r,ás nehezedik az alsóbb irá'nyÍtási színtekre: t.egyetek ma ttibbeit,
eiégítsétek ki ma jobban a po1í;tikailag elfogadott ,'it.ársadalmi igényeket'', mint
tegnap. A cé'lok közriLl néhány mindíg ,,ki.e.me1tnek', számít, priorritást kap, de
körük, sorrendjük, súlyuk szinte a divat gyorsaságával változik.

Célkítúzési jogok és feszíte.t.t elvárások ,,Íerrt,,, saerélry anyagí treilrerLőségek
es mégis a fenti elváras'okhoz igazodrri a}<arás ,y'ent'' _ a kör ezzel még n'om
záru]t be. Mert a kenesletkorlát ,,lent'' sem, i1letve obt is csak t,onz módorrr ér-
vényesiil, mint ahogy a holyi igények is osak elt.orzulva, ,,kiskapukon'' ketr'esz-
tii] törhetnek maguknak utat. Ilyen, a hiányjeienségeket egyre magasabb szún-
ten, de mindig újrat.e'rmelő kiskqpu az intezmérlyek t.örekvese is lé'tsz'ámuk á[-
landó emelésére.

Eivileg a pedagóguslétszámot (,,szükség}etet'') közporrtilag kiadott (,,tó[-ig'')
noÍma.tívák szab,áIyozzák. A valósagban azonbaÍ.r az, hogy egy-egy is.kola (me-
gye, város, kö,zség) h'ány státussal bír, az az isko.la (rnegye stb.) alkupozíciójá-
í;ó1 függ az irányítószervekkej. fdly|atott ,,bérszabályozó a]kuban''. Az iskola
nern egy számára g,arantáltan járó, jogszabályban nyilvánosan rögzített, előre
ismerhető és át nem hágható mennyiségű, például a tanulóiétszám alapján
számított pénzösszeg ]ehető legracionálisabb felhasználás'ában éndekelú (rrríncs
iiyen garantá,lt össz.eg, ijietve se'rnmi sem ,,jár'' el.eve), hanern abban, hogy al-
kupozícióját az éndekkijárás eszközeivel megerősítve minél több pónzt ,'s?)etea-
zen'' feltiJ'rő]. Ha a tanácsnak éppen van pénze (ho sikerül meggyőzni, hogy in-
kább más teniileteken takanékoskodjon), ho az iskolavezetes jóJ tájékozott; es
éppen olgan mutaÍóit ,,javítására'' kér pénzit,, amelyek a tanács megítélése
szerinrt ,,felnt'' rrr.ost éppenr fontos'nak számítanak, akkor a varúnál is több for-
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rás szerezheÉő meg. A tájékozotts,ág rragyon fonú.os: varr arrnikor ískolakörzeüe-
sít&re 1ehet eremérryessR pénzt kérni, és valt .annikor éppen fordítva, 'az ),e|.
hamarkodot'tan körzetesített'' kisisko1ák visszaá]Llítrísára; van amikor kci*ry-
t'ekre és van' amikor csak sz'ámítógépre.

Ebben a finanszírozási szerkezetben jaz ís[<ola számára a rnunkaerő,rrek
nzncs őra, hiszerr a st.á.tusokat vagy a tulórapénzt mint minden rnás anyagi
eszközt is fentrőü ,,adják'', s aki ügyesebb, az többet is kaphat. (Ez pe.rsze for-
dítva is ígaz: l.elret az átlagosrráI sokkai kevesebbet 1s kraprri.)

Mivel a vele szenrben fe,liilről üámasatott köveielrn'ények folyarnatosan nő-
nek, s az ezek extenzív kielégítését szolgáüó rnövekedés konlátozott mérüekben
ugyan' de ,,ingyen v,at\',; dz jskoüa érlhető módon mínden lehetőséget me.gragad
a létszámnöve'lésre. Munkáját javítandó, igyekszik csökkenteni a tanru1ócsopor-
tokban a tanu]ók seámát, csoportbontást vezet be az engedélyezett üárgyakból
(nyelv, matematika, tagozatos tárgy stb.)' és kijárja' hog1' ,,kísér[etként'' bo.nt-
hasson a még nern engedélyeze.itekből. Úialu szak'köröket szelrvez' fakultaciót
vezet be' kora reggelí és késő délutáni fizetet.t ügyele,tet alakít ki, beszárnítja
a pedagógusok ór"aszámába a úanulók eMdlőbe és moziba kísérését, kíterjeszt.i
a napköz,i otthonj ellátást, ,,sz'akosítja,' a }<észségtárgyak taní'bás.át az alsó tago-
zaton rás így tovább. Mindezek ér'de'kében a még eiviseihető és fentről is jóvá-
hagyott feszüitség mértókéig növeli a t;úlórú'k számát (ez az a bizonyos no,rmál
hiányszinrt, a 20-25 százaléknyi túióra), rnajd a f,eszültségne hivatlkozva új stő-
tusokat csikar ki az irányító sz.envektől. (Lehet, de egyáltaüáb.arr rrern bízo.
nyos, hogy mindezt az érintett sztjüők is igénye1nék, i'J'letve hogy a kiharcoüt
bérkere'tet éppen ezekre látnák egcelszerűbbnek Íethasználni. Ez azorrban a je-
ienlegi irányít.ásí szísztémában, amelyben a sziiLlői vagy áit.alában a he{lyi Jgé-
nyeknek nÍncs iegálÍs kifejeződési l,ehe'tőségük, megií.llapítbataülan.)

Mire az új státusokat s,i,kerü1 rnegnyitni, az iskolána.k már kész a t.e.rve,
hogy milyeirr feladatok azok, arnelyek íúlmunkában valló eütáúását ísmét az
irányító szervek jóindulratú helyeslése meJüett vezotheti majd be, s a kör ismért
bezárul' Kétség:teüe.n, hogy a pedagógr.rsok k.özül sokan vanrrak szü]esí szabad-
ságon, gyes.en' s őket mind hdlye'íÍesíteni kel[. De a hiányok újraftenu.nelődésé,t
neln ez okozza, hanern. Ínaga a leúrt nr'ectr'anizmus segítú e1ő.

A feszi.iltség újratermeléséhez, a magas tulór.aarányhoz (éppúgy, mint az
érvényes bérszabályozási e]őírások beépített csapdáí miatt a képesÍtes néIküli.
ek aikaümazásához) az adoút szÍsztérnában minderr ,,,hivatalosan'' éríntetfurek 1é-
nyeges érdekei fűz,ődnek, pont'osabban: ferr,ntantásána mindarr,nyian öntudat1a-
nul is rákérryszertilrrek. A pedagógusok számára gyakorlatilag ez az egyetrlen
járható út iskoüai keres'etük növelésére, az igazgatók számára pedig éppen ezért
beosztotüaik megtarüására és perlsz.e új st'átusok kía,lkudásara. Az iró,nyító szer-
teknek a túlóráztatás megtakarítású jelerrrt, merrL a túlmunkábarr e],Iátortt órák
olcsóbbak mint megfelelő számú új státus nfltása (nem terhelik óket a jáÍulé-
kos költségek: társ,ad.a,]'ombizrtosítas, kedr'ezmények, juütatások, a ny'ári hó.napok
bere stb.). A túlmunkát ugyairrakkor minderr irárryítas'i szinten (beleértve az isko-
laigazga,|óét is) a feürettük Íevő szint számára úgy interpretálják, rnint a haté-
konyság növelését, hiszen az adaitl, pedagógusállorruínnyaü az elvileg le,hetséges-
nél jóvaü több munkát tudnak elvégeztd'rni, s irányító tevékenységik mutatók-
kaL m,érhető eredményesség'e, ame}yet ,,fen,trőI,' szám'orrkérnek, így fo'1yamart'o-
san javul. Jó munkájuk jutaima egyebek között néhány újabb stá,tus, arneüye-
ket először ,,t.úJ'órakeretr,e', oszt.anak szét _ s azut'án kezdődi'k minden elölr,ői.

Mindez olyan látszat.okait t.eremrt, 'arnelyekbon a folyamatok résztvevői a
.saját szerepüket sem tudják adekvát móclon 'értelmezrri. A vezsbők a lregjobb
h-iszemmeü járnak el, a pedagóguso.x< a szó szo'ros értelméberr erejtikön felül dol-
gczrtak, s értetlentiü nézik, hogy a hÍányh'elyzetCIktől mégsem képesek szabadul-
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ni: a Íesziiütség, kap,kodás, tú,l,üerheltség mind az iskoü,ákban, mind az iráuryí-
tásban állandósul. Az iníézmények állandó növekedési kényszerének költségeít
nem helyben kell előteremteni, harrem felt.ilról ,,biáosí,tják,' (a kial.kudható
méritékberr). Í-gy ,ez a lcéngszer alr.'l.ról nézve, be'treértve az aisóbb irányítási
szin'teket is, amerlyek a fentebbíekkel a,1kukapcsolatban ál]nak, mindig rnegsze-
rezhető, kialkudható tehetőségkénú jelenik meg. Ezért sern a pedagógusok, sem
it.ányítóik szernében rrem érvtínyesülhet a pénzkorlát, a raciorrá{is gazdálkodás
logikája: az ,,addig n;rujtózom, amíg a t,ak'arórn ér'' elve. Ehelyett érthe,tő mó-
don a ,,tervutasításos logikát'' keüJ. érvényesíteniük: mindig hosszabbra keli
nyújtóznorn a takarómna,i. Egyrészt eá várják eI tőlem, miísnészt csak így ér-
hetem e1, hogy hosszabb takarót kapjak.

A uőltoztatű,s esélyez

A ianügyi korrnányzattóI vél'emerryeryr szerint reálisan nem a bernutaltott
problémák gyors megoidását, ha:rrem a köveükezőket várhatjuk el':

7. A pedagógushiúny ggors felszúrnoló,súba aetett (éutized,ek óta töretlenüí
tá'plő|"t) hit 

.lzelgett 
szó.n+oljon azzal, hogy a híőng tartósen fennmarad, és d,ol-

gozzoru ki ez eibbőL fakad,ó an,orndliak csökkentésére tr)rogrqqlof. Meg kell talál-
ni a módjat a.nnak, ho'gyan lehet tartósan együtt€lni a gazdasági rnech,anizmu-
sunk strukturális jellemzőibőI fakadó tijrr,ete}<ke1. Ferl kell készi.ilni arra, hogy
az oktatásügynek a veil'e szemben úámasztott jelenlegi és a közeljövőben előre-
láthatólag fokozódó igényeknek megÍelelő, sziikséges rre,értékű fejlesztése senr
a munkaerő' sem a tárgyi.arnyagi fe1'tet.e.trek vona.tkozás.ában belárt'hartó időn be-
lti{' nem várhato.

Egyrészt : a gazdasági ágazatcsopor"L;ok (termelés, te'rmelő inr'frastrtr'ktúr.a,
nern t.errnieilő inÍrnastruktúra) közötti elosztás.i arányok (akármi[yerr 't,énen néz-
zük: a nerneeti jövedelernbői való r'agy az összes beruházásból való stb. nésze-
sedés arárryai) az ötverres évek vége óta gyakor.latilag éppúgy változaiüJ.anok,
amikérrt az oktatás részged'és,e ís lérryegé.ben ugy'anakkora rn,aradt.

Áz elosztásd' arányok megvá}bo'zt'atasa eivileg ugyan ',csupán döntés kér-
clése'', de látnivaló, hogy még a most egymással nyilvánosan vitázó reJorm.gaz-
daságpolitikai elképzaiések köziitt sincs olyan (egyattalán rríncs!), arnely az
inÍr.astrukturiilis ágazatok _ közöttük az o]r.t'atás _ részes'e'désének gyors, je-
lentős növeléséért szálüna síkra. E tárerr az oktatásí ágazat sanyarú heiyzeté-
re való mégo1y naeggyőző apellálas se.m hozhat váItazást,, mert minden ágazat
,,sanyarú h'eilyzeúben vatrl''' és hiányokkai küzd. Azokon a fórumokon, ahoI a
pénzeszközök ágazatközi el'oszt.iísának ará,rryairóü. döntenek, különböző gazd'a-
ságpoJ.itikai koncepciókat képviselő érdekcsoportok cs.apnak össze: s olyan gaz-
dasági konaepció, amely kifejeze't.ten a tanügynek k,edvezrre, ahogyan eddig
nem volt, úgy m,a sincs.

Músrészt viszont, még ha lenne is: az oktatásfinanszírozás jelenlegi rend-
szerének változÉatás nélküü Íerrntartás.a isrnét csak a hiányok _ igaz, ÍIlaga-
sabb színten történő _ újraterrneleséhez vezetne. Az oktatásügy teljesítőké.
pességének növekedését tüstént nyornorr követné az elliitandó (',fe1vá[lal't',)

.feladatok még gyorsabb bővtilese is. Ennek meggá.tlásár
2' az oktatd'süggnek programot kellene kid,olgoznia az ok,tató,ster1)ezés, -f1-

n'anszír oző,s ren,i],szerének gE ökeres r eJ orrnjára.
. Javaslatokat'kellene kialakítani egy olyan irányítási-finanszírozási sziszté-

nia mriködtetésére, ameiy a tanügy e1é tűzött céIokat képes lenne a realitá-
sok szintjén tartani, illetve képes,Ierrne a politikai vezetőtestü}etek által elfoga-
d.tltt reáIis celok megvaiósításához a megÍelelő, garantó'It fedezetet biztosítani.
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f Egyszóval., az iskolál<tó[ eil'vart te[jesítrnények m a háIőnalt, (a pedagógus'ok) tel-

J jesítóképess'é ge közöt.t hatékonyan }<özvetíteni.
t Az ezÚtta]' a podagógushiány példáján bemutato,tii ördögi kör megszakítá.

f sanat l'egÍőbb feltétele véleményern sze,rint olyan rrr'echanizrnusok kialakít.ása,

l ame]yek az oktat.ásra fordítható erőforrásokkal való racionáiÍs gazdálkodast

fnnina eüvileg az orsz'ágos, mi.nd gyakortlatilag, a hel'yi szinten ús leüretsógessé'

J sőt szül<ségessé teszik.
l Az ezt célzó javasl,abok ki.dolgozásának első 1épése ;terrnésarertesen a rnai va-

l los he]yzet pontos megisrnerése, reálís Íeltárása ,k.el1, hogy .legyen. Jel,err írá-
E sommal e feltáró munkához kívántam rréhány szernp.ont.ta:1 hozzájáruilní.
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