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ÖSSZEGEZZÜNK
A pedagógusok jól fogadják a változásokat, megértik ennek szükségességét – így összegezte Hoffmann Rózsa
oktatási államtitkár a köznevelési törvény tervezetét ismertető országjáró körútjának eddigi tapasztalatait október 7-én Kaposváron.
Hát akkor összegezzünk mi is. Ugyan mit és hogy „fogadtak jól” a pedagógusok? Szeptember 30. előtt –
amikor az oktatási államtitkárság honlapján nyilvánosságra hozták a köznevelési koncepciót – sehogyse fogadhatták a változásokat, hiszen azok mibenlétét nem ismerhették, bizonyos, de végsőnek nem nevezhető részleteiről
pedig legfeljebb csak a sajtóból tájékozódhattak. A februárban nyilvánosságra hozott, ám azóta újra és újra átdolgozott koncepcióváltozatok ugyanis nem voltak nyilvánosak. S bár az államtitkár asszony eredetileg 2010-re a
törvényt ígérte, ám még az életképtelennek bizonyult koncepció is hosszú utat járt be a nyilvánosságra kerülése
napjáig. Először maga a kormányfő adta vissza átdolgozásra, hogy azután a Pokorni Zoltán vezette oktatási bizottság vitassa erősen. Végül az elképzelés már a Fidesznek is kínos intermezzók, a harmadik próbálkozás után,
szeptember 28-án „csúszott át”, amikor a kormány megerősítette azt. Tette ezt annak ellenére, hogy nem készültek hatástanulmányok se a köz-, se a szak-, se a felsőoktatás átalakításáról, elmaradt az érdekegyeztetés az
érintettekkel és az érdekeltekkel. Az érdeklődőknek pedig be kellett érniük azzal, hogy Hoffmann Rózsa azt
mondta, az arra érdemes ötleteket beépítették az államtitkárság elképzeléseibe. Ám arról, hogy melyek voltak „az
arra érdemes javaslatok”, az államtitkár asszony szemérmesen hallgatott.
Nem volt ennyire szemérmes azonban akkor, amikor a szakszervezetekkel való beszélgetését egyeztetésnek
nevezte, ahogy most zajló, országjáró körútján is szemrebbenés nélkül állítja, hogy a koncepciót támogatta a
PSZ. Teszi ezt arra a szeptember 5-i, a PSZ-székházban tett látogatására hivatkozva, amikor az Országos Vezetőség többszöri meghívásának végre eleget téve ismertette a koncepciót, és válaszolt a jelenlevők kérdésére. Magam is ott voltam az ülésen, ahol szó sem volt arról, hogy bárki támogatta volna a javaslatot, hisz a jelenlevők is
csak akkor ismerték meg a koncepciót.
Pedig a PSZ többször is kérte a közoktatásról szóló, végül köznevelésinek átkeresztelt elképzelés újabb és
újabb változatait, hogy a változásokhoz érdemi és szakmai véleményt fűzhessen, de egyszer sem kapta meg. (De
nem jártak jobban a rektorok sem a felsőoktatási koncepcióval, konkrétan ők is csak a bejelentett 38 milliárd
forintnyi elvonásról értesülhettek.)
S hogy a nemzet lámpásainak tetszett-e, amit a sajtóhírekből összegyűjtöttek, vagy épp az államtitkár asszony
szájából hallottak? Nemtetszésüknek elég erősen hangot adtak a pedagógusnapi, a szeptember 12-i, vagy a legutóbbi, október 1-jei tüntetéseiken. Úgy látszik, hangjuk nem ért fel a Szalay utca második emeletéig. Vagy felért,
de senki nem veszi figyelembe.
Pedig az államtitkár asszony szereti elhitetni a pedagógusokkal, hogy szívén viseli a sorsukat. A választási
kampányban is váltig állította, hogy elintézi, javuljanak a pedagógusok életkörülményei. Ám azóta a nemzet napszámosai nemhogy több pénzt kaptak volna, de a kormány pénz- és adópolitikájának köszönhetően 7-10 százalékos elvonás sújtja őket, és ma sok ezer olyan pedagógus van, aki ugyanazért a munkáért kevesebb pénzt kap.
Nem kecsegtet sok jóval a jövő sem, hiába öntötték le a pedagógus-életpályamodellt a fizetésemelés ígéretének
rózsaszín mázával, mert a lényege, hogy a pedagógusoktól azt kérik, még többet dolgozzanak még kevesebb pénzért, és ezt alázatosan, szó nélkül tegyék.
S ha már a pénznél tartunk, az oktatási rendszer átformálásába úgy kezd bele az államtitkárság, hogy a
kasszában egy fitying sincs. Pedig csak az iskolák államosítása, az életpályamodell bevezetése legalább 300 milliárd forintba kerülne. Vajon egy olyan költségvetésből, mint a jövő évi, amely az ideinél 1000 milliárddal kevesebből gazdálkodik majd, honnan lesz erre pénz? Tudjuk, az életpályamodell bevezetése csúszik, csak az abban
foglalt többletterhek maradnak a pedagógusoknak. Pedig az államtitkár asszony azt is többször megígérte, hogy
az új köznevelési törvény és az életpályamodell csak egyszerre léphet életbe. Nem így lesz. Marad viszont a
racionalizálás, az iskolabezárások, az összevonások, legalább húszezer pedagógus elbocsátása, hogy aztán a
pályán maradók – iskolatípustól függő, eleve kasztba záró – egyentantervből, egyentankönyvből taníthassák az
egyenpolgárokat, akik nem kérdeznek, nem gondolkoznak, szó nélkül teljesítik a felsőbbség parancsát. A hoffmanni úton előre, már hatévesen eldöntetik, kinek milyen lesz a jövője, ki válhat szakmunkássá, ki diplomássá. A
gyenge 16 évesen kihullik, a legerősebből és a leggazdagabból pedig kiépül az új hatalom új elitje. Mert – ahogy
Hoffmann Rózsa írja Az iskolában kell kezdeni című könyvében: „A magyarság történelmi feladatait – fennmaradásunk érdekében – napjainkban két kiemelt cél, az életminőség javításának és a nemzeti tudatállapot fejlődésének, erősödésének szolgálatába kell állítani. Ez hosszú időszakra szóló program, amelynek az iskola a bölcsője. A nemzeti tudatállapot és az életminőség csakis az iskolaügy által, annak prioritást adva javulhat, illetve
erősödhet.”
Én pedig újra, és ha kell, újra és újra felteszem a kérdést, a fentiek ismeretében ugyan miféle Magyarország
épül itt?!
Millei Ilona

A TARTALOMBÓL:
Nem hagyjuk tönkretenni
a közoktatást!
Látnunk kell, hogy a közoktatás átalakításának valódi oka, hogy megteremtse, intézményesítse a hatalom ideológiai nevelésének színterét. (Galló
Istvánné, a PSZ elnöke) 4. oldal
Előre a múltba
A pedagógusokat átverték! Teljesen
egyértelmű, ugyanazt a végrehajtó szerepet szánják nekik helyben, mint amit
az oktatási államtitkárság játszik a kormányzaton belül. (Hiller István volt oktatási miniszter) 7–8. oldal
A megvetett magyar lélek
Mára elveszett az a dicsfény, ami a
pályához vonzaná a fiatalokat – csak
az igazán elhivatottak és ezt a hivatást
inkább csak jobb híján választók maradtak ebben a szakmában. És ez nagyon nagy baj. (Dessewffy Tibor szociológus) 9–10. oldal
Van-e esély az egyenlőségre?
Ennél is rosszabb azonban, hogy az
esélyegyenlőségi politika erőteljes
kommunikációjának és az anyagi,
módszertani stb. eszközök hiányának
a kombinációja magukat az esélyegyenlőségi törekvéseket fosztja meg
legitimációjuktól. (Lakner Zoltán politológus) 11–12. oldal
Közzétették a szakképzési koncepciót
A koncepcióból csak az állami eltökéltség sugárzik, anélkül, hogy
kidolgozott érdekeltségi rendszer
motiválná a cégeket, a képzést
végző dolgozókat és a tanulókat a
duális képzésben való részvételre.
(Dr. Köpf Lászlóné)13–14. oldal
A MPT állásfoglalása
A szakmai előkészítés és egyeztetés hiánya miatt nincs meg az oktatási rendszer átalakításához szükséges szakmai
konszenzus, ennek megfelelően nincs
meg, s a bevezetés éveiben sem lesz
meg az átalakításhoz szükséges társadalmi támogatás. 15. oldal
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SZEF: Tisztes munkáért tisztes fizetést!

Dilettáns a preambulum kiosztása

December elejére közszolgálati demonstrációt szervez az ország
érdekében a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF),
ha a kormány továbbra sem ad érdemi választ kérdéseikre –
jelentette be Varga László, a konföderáció elnöke a Tisztes
Munka Világnapján, október 7-én rendezett fórumon. A tisztes
közszolgálatért mottóval szervezett találkozóra a tisztességes közszolgálati munka munkavállalói, fenntartói és kormányzati feltételeiről véleménycserére hívták Navracsics Tibor igazságügyi,
Réthelyi Miklós nemzetierőforrás-, Pintér Sándor belügyminisztert és Czomba Sándort, a társadalmi párbeszédért felelős államtitkárt, de a meghívottak nem éltek a lehetőséggel.

Merem állítani, hogy nem alkotmányos a rendszer – jelentette ki
Sólyom László a Történelemtanárok Egyletének országos konferenciáján október 8-án. Az Alkotmány és történelem című rendezvényen a volt köztársasági elnök gyógyíthatatlan sebnek nevezte
az Alkotmánybíróság (Ab) jogköreinek megcsonkítását, így
ugyanis van egy olyan része a magyar jogrendszernek, ahol nincsen
alkotmányos kontroll, bármi megtehető, mert ott nem érvényes az
alkotmány. Sólyom, aki egyben az Ab első elnöke is volt, az új
alaptörvényt előkészítő parlamenti munkát is élesen bírálta. Az új
alaptörvény hibáit a volt elnök szerint „semmiféle szertartással”
nem lehet kompenzálni, sőt, egyenesen dilettantizmusnak nevezte,
hogy a diákoknak kiosztják a preambulumot, hiszen ezáltal azt
hihetik, hogy ez maga az alkotmány. Holott még az alkotmány
szövege sem mond önmagában semmit, az értelmezése a lényeg –
hívta fel a figyelmet. Sólyom szerint az igazi kérdés az: milyen lesz
az „alkotmányos valóság”, hiszen az alkotmány szövegével szinte
teljesen ellentétes rendszert is létre lehet hozni. A volt államfő
őrületnek nevezte, hogy a kormánypártok arra fogták az ország
sikertelenségét, hogy a '49-es alkotmány van hatályban.

A tisztes közszolgálatért címmel megrendezett találkozó kezdetén
Varga László, a SZEF elnöke elmondta: az ügyvivő testület egy
hónapja két fontos döntést hozott. Ennek megfelelően a szakszervezeti akcióegység részeként részt vettek az október 1-jei Kossuth téri
demonstráción, a Tisztes Munka Világnapján pedig elindították a
közszolgálatban dolgozók helyzetéről szóló komoly és előremutató
eszmecsere-sorozatot. Mivel a találkozóra a meghívottak nem érkeztek meg, a pódiumon elhelyezett, nagyméretű fotóiknak tették fel a
kérdéseiket a felszólalók. Varga László, aki a tisztes munka feltételei
közé sorolja a szervezkedés alapjogát, Czomba Sándor államtitkártól
azt kérdezte: hogyan látja e jog megvalósulását egy olyan országban,
amelyik tagja az ENSZ Munkaügyi Szervezetének, az ILO-nak, és az
ILO-konvenció döntő többségét kihirdette, törvénybe foglalta, ugyanakkor megszüntette az Országos Érdekegyeztető Tanácsot?
Fehér József, a SZEF alelnöke Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettest arról faggatta: a most már nyilvánossá vált költségvetés
kapcsán hogyan gondolja a kormány, folytatja az előző kormány
vétkes mulasztásait, és 2009 óta immár negyedik éve, 2012-ben se
változik egyetlenegy fillérrel se a közszolgálati illetmény mértéke?
Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkáraként Pintér Sándor belügyminisztertől többek közt azt kérdezte: miért csorbítják az érdekképviseletek
jogait, miért becsülik le a szakszervezeteket, és szervezték formálissá
az érdekegyeztetést? Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezetének elnöke egyebek mellett Réthelyi Miklós minisztertől
arra várta a választ: mikor kívánják összehívni a Szociális Ágazati
Érdekegyeztető Tanácsot annak érdekében, hogy beszéljenek például
a szociális ágazatban dolgozók munkakörülményeiről, bérhelyzetéről,
életkörülményeiről és a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepcióról?
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke Réthelyi minisztertől többek közt azt kérdezte: mi lesz, ha a lakosság által
elutasított körzetesítés állami vezérléssel mégis megvalósul, ha a
hároméves szakmunkásképző betanított munkásokat fog kibocsátani,
akik a munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni? Mi lesz, ha a
gimnáziumi továbbtanulásra csak a kiváltságosoknak lesz lehetőségük, ha a felsőfokú továbbtanulás leszűkül, csak kisebb tankönyvválaszték lesz, ha az egész napos iskola feltételei nincsenek meg, mégis
kötelező lesz, ha az intézményekben agyonhajszolt pedagógusok
fognak dolgozni?
Lázár András, szintén a SZEF alelnöke azt vetette fel: az nem
helyes út, amelyen egyes szakszervezetek járnak, hogy vezetőik
külön tárgyalnak, és cserbenhagyják a többi szakszervezetet. Hozzátette: „Ezért innen üzenjük szakszervezeti barátainknak, hogy maradjanak barátok, és ne legyenek árulók.”
A találkozó végén Varga László bejelentette, hogy a SZEF október 21-én Miskolcon, egy héttel később Székesfehérváron, november
11-én Kaposváron, 25-én pedig Szolnokon regionális találkozóra
hívja tagszervezeteit, hogy eszmét cseréljenek a tisztes közszolgálatról, a munkavállalói, a munkáltatói és a kormányzati felelősségről, a
törvényhozói felelősségről. „Ha nem érünk el eredményt, készek
vagyunk előkészíteni és megszervezni december elejére egy közszolgálati demonstrációt az ország érdekében” – tette hozzá.
Forrás: Szakszervezetek.hu

Kiigazítás
Súlyos névelírás volt a 8–9. számunkban. A 2011.06.16. című
cikkemben Árok Kornél neve helyett Árok Antalé jelent meg.
Hivatkozhatnék a véletlenre, a nyomda ördögére, a duplaszám
készítésének nehézségeire. Nem teszem. Elismerem, hogy az
elírás az én hibám volt, amiért elnézést kérek mindenkitől!
Millei Ilona

Alkotó pedagógusok jelentkezését várjuk!
Sorsunk – mint minden emberé – az idő mélységesen mély kútjának vizébe merül. Ám élnek köztünk olyanok is, akik tollal,
ecsettel, napi munkájuk mellett még egy vonalat húznak az
öröklét falába, így téve tanúbizonyságot arról, hogy kortársaink.
Nem akarnak hivatásos művészekké válni, mert elhivatott
képviselői pályájuknak. Olyan pedagógusok ők, akik munka
után alkotnak, és akik az alkotás által kiteljesedve teszik szebbé
mindennapjainkat. A Pedagógusok Lapja szívesen bemutatja
őket és alkotásaikat is. Kérjük, hogy műveiket, rövid önéletrajzukat a milleii@pedagogusok.hu e-mailre vagy a Budapest
1417, Pf. 11 postacímre küldjék. A borítékra írják rá: „Alkotó
pedagógusok”.
OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4100 forint. Az
intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek csekket postázunk.
Az egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 100 000
forint, a féloldalas 50 000, a negyedoldalas 25 000 forint. Az apróhirdetés
szavanként 50 forint. Minden egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel. A hirdetések beküldésének határideje: a megjelenési hónap 3. napja.
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ZÁSZLÓT BONTOTT A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM
Több tíz ezer ember tüntetett a Kossuth téren október elsején
Több tíz ezren tüntettek a Kossuth téren október elsején. Megalakult a Magyar Szolidaritás Mozgalom, amelyhez több mint száz civil
és szakszervezet, köztük a Pedagógusok Szakszervezete, és két konföderáció, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma is csatlakozott. A tüntetés után a Szolidaritás feliratú transzparens alatt a tömeg átvonult a
Clark Ádám térre, ahol Galló Istvánné, a PSZ elnöke beszédében azt hangsúlyozta, a közoktatás közügy, annak változtatása az egész
magyar társadalmat érinti. Ez mégis az érdekegyeztetés mellőzésével készült, a pedagógusok ez ellen tiltakoznak.
Nyári meleg köszöntött a D-napra, a Kossuth
téri óriástüntetésre október elsején. A teret és
a környező utcákat is megtöltő, több tíz ezer
ember azért gyűlt össze, hogy tiltakozzon az
új alaptörvény és a Munka törvénykönyve, a
munkavállalói jogok korlátozása, a visszamenőleges törvénykezés és a szolgálati
nyugdíjrendszer megnyirbálása ellen. Jelenlétükkel csattanós választ adtak a kormánynak és azoknak a fenyegetéseknek, hogy
„lehet tüntetni, de akkor már hétfőn nem is
kell bejönni dolgozni”.
Az ország minden részéből érkező
résztvevők látványos zászlóerdővé varázsolták a teret. A demonstráció megható
aktussal kezdődött, a tömeg elénekelte a
Himnuszt. Messze szállt a hang, a zászlók
vigyázzállásba merevedtek, a fejekről lekerültek a sapkák és a tűző nap ellen védő
csákók.
A rendezvényt Nagy Navarro Balázs, a
Közmédiumok Szakszervezeti Tanácsának elnöke és a rapper, Pityinger
„Dopeman” László moderálta.
Dopeman arról beszélt, egyetlen
kormánynak sincs kétharmados többsége, az ugyanis csak a népnek van.
„Minden kormánynak szolgálnia kell
a népet. Ma nem valami ellen,
hanem valamiért jöttetek. Hogy ne
csak múltatok, hanem jövőtök is
legyen.”
Ezután a szervezők felolvasták
annak a több mint száz szakszervezetnek, civil szervezetnek a nevét, amelyek csatlakoztak az akcióhoz. Elhangzott Illyés Gyula Egy gondolat a zsarnokságról című verse, miközben a
tüntetők által hozott narancsos dobozokból fal épült, hogy azután a Pink
Floyd The Wall című számára le is
omoljon.
A köztársasági elnökhöz eljuttatott
petíció és a külföldi szakszervezetek,
illetve nemzetközi szövetségeik támogató nyilatkozatainak ismertetése után
sorban szóltak a tüntetőkhöz a szakszervezeti vezetők.
Elsőként Székely Tamás, a vegyipari
dolgozók érdekvédelmi szövetségének
vezetője. „Teli a hócipőnk a kormány segélyellenes, esélymegvonó politikájával” –
kezdte, és azt hangsúlyozta, hogy gyengül az
érdekérvényesítés lehetősége, az új Munka
törvénykönyve pedig rabszolgasorba dönt.
Székely szerint a kormány hadat üzent a

szociális biztonságnak. „Folytassuk a tiltakozást, mert az arrogáns erőre a mi erőnk a
megoldás” – tette hozzá.
Ezután Varga László, a SZEF elnökének
beszéde következett. (Ennek részletét a 4.
oldalon olvashatják.)
Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke azt
kérdezte: mit akarunk? Majd a választ rögtön
meg is adta: dolgozni tisztességes körülmények között, emberhez méltó bérért. Hangsúlyozta: az ország első embere szerint olyan
változások lesznek, amelyek miatt senki sem
járhat rosszul. „Számon fogjuk kérni!” –
mondta.
Polgár Dóra egyetemi hallgató arról
beszélt, hogy a felsőoktatási törvénnyel
bizonytalanságban és megosztottságban
akarják tartani a fiatalokat. Szerinte a koncepció az utolsó betűig „ostobaság”, és
fiatalok tízezreit fosztja meg attól, hogy
egyetemre mehessenek.

Árok Kornél, a Hivatásos Tűzoltók
Független Szakszervezetének elnöke szerint
Orbán hátat fordított azoknak, akik hittek
benne. „Ha tudtam volna, hogy nem arra kell
figyelni, amit mond, akkor ma nem kellene
itt lennünk. Akkor Orbán forradalmi lángban
égve nem az országot verné szét, és nem
kellene partra szállni. Itt háború folyik a

szegények, a munkavállalók, a devizahitelesek és mindazok ellen, akik nem a hatalom
táborába tartoznak. A kormány csak a gazdagok ellen nem folytat háborút. A Fidesz
nem háborúra, hanem kormányzásra kapott
felhatalmazást” – jelentette ki.
Székely Sándor, a Civil Kontroll –
Egymillióan a Demokráciáért képviseletében
közölte, hogy Orbán Viktor és a fülkeforradalom elbukott, akárcsak Matolcsy gazdaságpolitikája.
Kónya Péter FRDÉSZ-elnök, az akcióegység operatív törzsének egyik vezetője
arról beszélt, hogy a rendszerváltás óta a
pártok megosztották az országot, családok és
barátságok mentek rá a politikára. Ő pedig
nem akar ilyen országban élni. Ezért hívott
fel mindenkit összefogásra. Bejelentette,
hogy a legendás lengyel példára megalakították a magyarországi Szolidaritást, amely
a több mint száz civil és szakszervezet által
létrehozott akcióegység tevékenységét
kívánja folytatni. Kérte, hogy az összes
érdekvédelmi szövetség, civil szerveződés és állampolgár csatlakozzon
hozzájuk, hogy közösen teremthessenek meg egy jobb, élhetőbb,
demokratikusabb országot.
A Kossuth téri tüntetés végén a
tömeg hátat fordított a Parlamentnek,
és egyperces néma csenddel fejezte ki
megvetését.
A Szózat eléneklése után immár a
Szolidaritás feliratú transzparens alatt a
tömeg egy része a Lánchídon keresztül
átvonult a Clark Ádám térre, ahol
beszédet mondott: Galló Istvánné, a
Pedagógusok Szakszervezetének elnöke (beszédének részletét a 4. oldalon
olvashatják), Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Simó Endre, a Szociális
Fórum, Feketéné Kalmár Mária, a
Hitelkárosultak Egyesülete, Tóth
Katalin, a Civil Mozgalom, Tarsoly
Antal, a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége, Kőnig Mónika, az
Ápolónők, Ápolók Civilmozgalom,
Baldauf Aladár, a Vállalkozók Szövetsége,
Hankó János, a Vasutasok Független
Szakszervezete és Dániel Péter, a Kékszalag
Mozgalom vezetője. Dániel Péter beszédében elsőként csatlakozott az általa vezetett
mozgalom nevében a Magyar Szolidaritás
Mozgalomhoz.
PL-összeállítás
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NEM HAGYJUK TÖNKRETENNI A KÖZOKTATÁST!
Galló Istvánné beszéde elhangzott 2011. október 1-jén a Clark Ádám téren
Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves kollégák!
E mai tüntetésen részt vevőknek vannak közös problémái, és vannak –
ha úgy tetszik – sajátos ágazati gondjai. Mi, pedagógusok azért vagyunk itt, mert jelenlétünkkel akarjuk kifejezni tiltakozásunkat a jogalkotás eddigi gyakorlata, az érdekegyeztetés teljes mellőzésével hozott
törvénykezés ellen, a szakmai és munkavállalókat képviselő szakszervezetek véleményének meghallgatása nélkül készített, nagy ívű tervezetek miatt.
A közoktatás csak látszólag a Pedagógusok Szakszervezete ügye.
A közoktatás közügy!
Az egész magyar társadalmat közvetlenül vagy közvetve érintik
majd azok a változások és annak hatása, amit most terveznek. Ezért
fontos, hogy valamennyien, akik felelősen gondolkozunk Magyarország jövőjéről, felemeljük szavunkat az ellen a változtatási szándék
ellen, amit terveznek.
Tegnap végre közzétették a nemzeti köznevelésről szóló törvény
koncepcióját, amely úgy készült, hogy az alkotók nem adtak lehetőséget arra, hogy véleményünket, javaslatainkat elmondhassuk.
Mi is van ebben a tervezetben?
Államosítják a közoktatási intézményeket. Ez azt jelenti, hogy nem
az önkormányzatok fogják fenntartani az iskolákat, hanem az állam a
kormányhivatalokon keresztül irányítja, ellenőrzi az intézményben
folyó nevelő-oktató munkát. Sem a település közösségének, sem a
pedagógusoknak, sem a szülőknek nem lesz beleszólása abba, hogy mi
történjék az iskolával, mi történik az iskolában. Az államosítás azt is
jelenti, hogy az iskolákat minden ellenállás nélkül összevonhatják,
bezárhatják. A településen lakók, a gyerekek érdekét, a helyi igényeket
nem fogja figyelembe venni a magasságos kormányhivatal.
Hároméves kortól kötelező lesz az óvoda, az általános iskolában
bevezetik az ún. egész napos iskolát, úgy, hogy ennek a feltételei nincsenek meg. De ezzel nyílik lehetőség arra, hogy az állam átvegye a
gyerek nevelését, ha akarja a család, ha nem. Mert ez nem jelent mást,
mint azt, hogy a szülő elveszíti azt a jogát, hogy beleszóljon a saját
gyereke nevelésébe.
Új Nemzeti alaptanterv, egységes kerettanterv, egyforma tankönyvek, azonos nevelési célok, elvek, módszerek, amelyeket az állam
határoz meg, ez lesz a jövő. Lesz itt béke, barátság, szeretet, rend és
fegyelem!
Látnunk kell, hogy a közoktatás átalakításának valódi oka, hogy
megteremtse, intézményesítse a hatalom ideológiai nevelésének színterét. Az államosított iskolák lesznek azok, ahol az új embertípus kinevelődik majd a hatalom által előírt ideológiai nézetek szerint.
A tervek szerint megszüntetik a rugalmas iskolakezdést, s a gyereket, akár iskolaérett, akár nem, bekényszerítik az iskolapadba. Igaz,

rögvest szétválogatják őket, s tanulhatnak gyógypedagógiai, fejlesztő
vagy normál osztályban.
Az általános iskola befejezése után a tanulni vágyókat is szelektálják, s majd a hatalom dönti el, hogy ki felvételizhet gimnáziumba, szakközépiskolába vagy szakiskolába. Csak az tanulhat tovább, aki a mércét
megüti. Aki nem felel meg a követelményeknek, annak a közoktatás
rendszere nem segíti a valódi felzárkózást, a 16 éves tankötelezettség
bevezetésével az államnak nem lesz feladata, hogy bajlódjon velük.
A szakképzés átalakítása – melynek lényege, hogy a közismereti
tantárgyakat radikálisan lecsökkenti – azt fogja eredményezni, hogy az
iskolából kikerülő gyerekek tudása a betanított munkásokéval lesz
egyenlő. Mindezt azzal az álságos szlogennel indokolja, hogy visszaadjuk a kétkezi munka becsületét.
Ezekhez a tervekhez nem lesz szükség annyi iskolára, mint amenynyi most van, és természetesen annyi pedagógusra sem. A pedagóguséletpályamodell tervezetével több mint egy éve hitegetik a pedagógustársadalmat. A magasabb keresethez keményebb munka párosul. Ez azt
jelenti, hogy megemelik a pedagógusok kötelező óraszámát, és a kötelező intézményi benntartózkodást is előírják. Így lesz lehetőség arra,
hogy az eddigi túlmunkáért kapott pénzt ne kelljen kifizetni, hiszen a
helyettesítés, a korrepetálás, a tanórán felül tartott szakkör – most betudható a 32 óra terhére.
Mindehhez szigorú minősítési vizsgák társulnak. A minősítési
szempontok között többek között olvasható az etikai szabályok betartása, a megbízhatóság vizsgálata. A hatalom fogja megmondani, hogy mi
az etikus, és az ő értelmezése szerint leszünk megbízhatók, vagy sem.
Ha a minősítésen – amely tele van nem mérhető, szubjektív elemmel – a pedagógus nem felel meg – állását veszti. Panasszal élhet, de a
bírósági jogorvoslat lehetőségével nem.
Az állam által előírt követelmények teljesítését a szakfelügyelők
fogják ellenőrizni, hogy senki ne merjen letérni a hatalom által meghatározott útról.
Ha ezek a tervek megvalósulnak, és megvalósul a központi bérfinanszírozás – amely központi létszámgazdálkodást is jelent, akkor
mindez iskolabezárásokat, nagyarányú pedagóguselbocsátást fog eredményezni. Mindez nem szolgálja a gyerek érdekeit, és nem emeli az
oktatás színvonalát!
Azért vagyunk itt, hogy tiltakozzunk a kormány tervei ellen. Azért
vagyunk itt, hogy ne hagyjuk a közoktatás tervezett átalakításával
gyermekeink jövőjét veszélybe sodorni. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk a hatalomnak, erősek vagyunk, és felelősen gondolkozunk
Magyarország jövőjéről.
Azért vagyunk itt, hogy figyelmeztessük a kormányt, a magyar
társadalom a pedagógusok mellett áll, és nem hagyja tönkretenni a
közoktatást!

AMILYEN NAGY VOLT A VÁRAKOZÁS, OLYAN NAGY A CSALÓDÁS
Részlet Varga László beszédéből – elhangzott a Kossuth téren 2011. október 1-jén
Jó napot, honfitársaim! Varga László vagyok. Pedagógus, vidéken élő,
de hét közben Budapesten dolgozó magyar állampolgár. Jelenleg a
Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Olyan konföderáció vezetője, amelyben a közszolgálatok munkavállalóit tömörítő szakszervezetek vannak jelen. (…) Vannak közalkalmazottak, egyéb
jogállástörvény hatálya alá tartozók, és vannak, akikre a Munka törvénykönyve szabályai vonatkoznak. Egy azonos valamennyiünkben: a
közösséget, az állampolgárok közösségét, hazánkat akarjuk szolgálni, ha
hagyják nekünk – kezdte a Kossuth téren 2011. október 1-jén a SZEF
elnöke.
Majd úgy folytatta, hogy ezen a téren 1995-ben vett részt először tün-

tetésen, és már akkor is látott dühös tűzoltót és elkeseredett tanárt, vagyis
semmi új nincs abban, hogy most is tiltakoznak. Szerinte a mindenkori
kormányok a közszolgálatban csak egy nagy költségvetési tételt látnak, és
feleslegesen foglalkoztatott emberek sokaságát.
„Amilyen nagy volt a várakozás, olyan nagy ma a csalódás. A
hatalom elveszítette a társadalom támogatásának nagy részét, miközben
még a parlamenti kétharmad bűvöletében él.
A kiválasztottakkal folytatott látszategyeztetések nem elegendők.
Igazságos adórendszert, demokráciát, közteherviselést, nagyobb nyílvánosságot, működő közszolgálatot és betartható alkotmányt akarunk” –
mondta Varga László.
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MÉG KÉRT A NÉP
Élőlánccal tiltakozott négy szakszervezeti konföderáció a Parlament előtt
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ), a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) szeptember 12-i, a Ne tovább! jelszó jegyében
megtartott demonstrációján mintegy 2500-3000-en jelenlétükkel is jelezni kívánták, elégedetlenek azzal, ahogy a kormány a munkavállalókkal bánik. A rendezvényen a négy szakszervezeti konföderáció 130 tagszervezetének képviselőihez civil szervezetek is csatlakoztak, jelen volt a Magyar Szociális Fórum is.
Még javában gyülekezett a tömeg, és aki tehette a fák árnyékában keresett enyhülést a
hőség elől, amikor sikerült szóra bírnunk a
SZEF elnökét. Elfogadhatatlan a törvénykezés és a jogalkotás jelenlegi formája, erre
mondjuk, hogy Ne tovább! – közölte Varga
László, a demonstráció egyik szervezője lapunkkal. Hozzátette, a Munka törvénykönyve jelenlegi formájában nemcsak a versenyszférára, de a közszférára nézve is ronthatja a
munkavállalók helyzetét. Pataky Péter, az
MSZOSZ elnöke azt mondta, alapvetően
arra szeretnék felhívni a parlamenti képviselők figyelmét, hogy a parlamentnek van kormánya, és nem a kormánynak parlamentje. A
Munka törvénykönyve és a közteherviselés
között az ország számára csak úgy lehet
megtalálni a legjobb megoldást, ha az közös
megegyezésen alapul. Az pedig, hogy így
legyen, a parlamenti képviselők felelőssége.
Az Országgyűlés őszi ülésszakának első
napjára időzített tüntetésen a konföderációk
elnökei hangsúlyozták: szeretnék felhívni a
parlamenti képviselők figyelmét egyéni
döntési felelősségükre, mivel a most készülő
új Munka törvénykönyve (Mt.) – amelyet
várhatóan az őszi ülésszakon fogadnak el –
álláspontjuk szerint csak tovább ront a munkavállalók helyzetén.
Újabb merénylet a munkavállalók ellen
Borsik János, az ASZSZ elnöke hangsúlyozta: a kormány „újabb merényletre” készül a munkavállalók ellen az új Munka
törvénykönyvével, amely csökkenti a kereseteket, eltörli a műszakpótlékot, és védelem
nélkül hagyja a munkavállalókat. A kormány
tárgyaljon a szakszervezetekkel, a „különutas

találkozókat” elutasítják – emelte ki, utalva
arra, hogy múlt héten a Nemzetgazdasági
Minisztérium a szakszervezetek közül csak a
Ligával és a Munkástanácsokkal tárgyalt az
Mt.-ről. Kifejtette, ha marad a jelenlegi kormánypolitika, a munka világán túllépő feszültségek keletkeznek. Kijelentette: „Még
időben szólunk! Ne tovább!”
Kuti László, az ÉSZT elnöke elmondta: a
képviselőknek végig kell gondolniuk, hogy
mi lesz a döntésük következménye, ha jelenlegi formájában fogadják el a Munka törvénykönyvét. „Még kér a nép” – idézte
Petőfit, majd hozzátette: „Még kérünk. De aztán követelni fogunk!” Pataky Péter, az
MSZOSZ elnöke azt javasolta, hogy azok a
munkavállalók, akik hétfőn délelőtt munkájuk
miatt nem tudtak jelen lenni a tüntetésen, de
egyetértenek törekvéseikkel, viseljenek kék
szalagot ruhájukon. Hangsúlyozta: azzal, hogy
a kormány folytatja az érdemi egyeztetés nélküli törvényhozást, „tönkreteszi az országot”.
Varga László, a SZEF elnöke azt mondta: csak a tisztességes közszolgálati munka
lehet a nemzet érdeke, nem pedig az, hogy a
kormány megalázza a kormány- és köztisztviselőket, rendvédelmi dolgozókat.
A tüntetésen a másik két konföderáció, a
Liga és a Munkástanácsok hivatalosan nem
vett részt, de – a szervezők közlése szerint –
a Munkástanácsoktól voltak jelen szakszervezetek, és a felvonuló érdekképviseletek
között egy Liga-zászló is feltűnt.
A beszédeket követően – miután a résztvevők élőláncot alkottak a Parlament épülete
körül a képviselői bejárattól az olimpiai
parkig –, a konföderációk vezetői átadták
petíciójukat a parlamenti frakciók képvise-

lőinek, valamint ezzel egy időben e-mailben
elküldték minden képviselőnek.
A szakszervezetek tárgyalni akarnak
A petícióban a szakszervezetek arról írtak:
„Az elmúlt egy évben Önök olyan döntéseket hoztak, amelyek lerontották a magyar
munkavállalók és családjaik helyzetét.”
Példaként említik az egykulcsos személyijövedelemadó-rendszer bevezetését és az
Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT)
megszüntetését. A szakszervezetek szerint az
új Munka törvénykönyve tervezete jól felismerhető hatásaiban átlépi a munka világának
határait, és társadalmi feszültségekhez vezethet. Mindezt még súlyosbítják a nyugdíjrendszer átalakításával és a közteherviseléssel kapcsolatos tervek.
Felhívják a figyelmet arra, hogy ha a
képviselők jelenlegi formájában szavazzák
meg a törvényjavaslatot, akkor többek között
csökkentik az emberek fizetését, növelik a
munkaidőt, és védelem nélkül hagyják a
munkavállalókat. „Mi ezt nem akarjuk!
Tárgyalni viszont igen! Még most sem
késő!” – olvasható a petícióban.
A petíciót a négy parlamenti párt képviselői vették át. A fideszes Kara Ákos ígéretet tett arra, hogy a jövőben minden, a
munkavállalókat érintő tervezetről konzultál majd a Fidesz-frakció. Pataky Péter
reményét fejezte ki, hogy ez valóban így
lesz. A tüntetőkhöz fordulva ugyanakkor
hangsúlyozta: az Országgyűlés munkájának
kezdetével „mindenki legyen készenlétben
arra, hogy ha legközelebb érkezik a hívó
szó – ami nem lesz sokára –, akkor még
többen legyünk”.

WROCLAWBAN IS TÜNTETTÜNK 2011. SZEPTEMBER 17-ÉN
Az ETUC döntése alapján nagyszabású európai demonstrációra
került sor az európai unió soros elnökség alatt Lengyelországban,
Wroclawban a gazdasági és pénzügyminiszterek találkozója alkalmával. A miniszterek az Európai Unióban létező elnyúló gazdasági
és pénzügyi válság miatti közös fellépésekről tárgyaltak, a demonstráló szakszervezetek pedig azért utaztak Wroclawba, Alsó-Szilézia
„fővárosába”, hogy kifejezzék tiltakozásukat a kollektív szerződések
elleni támadások, a megszorító intézkedések ellen.
Ragyogó idő, napsütés fogadta a gyülekezőhelyre vonuló
nemzetközi és lengyel buszokat. Több mint 30 ezer résztvevő volt. A
külföldi szakszervezetek sorát erősítette a 345 fős SZEF-delegáció,
benne 45 PSZ-taggal. A PSZ-delegáció szombat délelőtt szervezett
városnézésen vett részt, Zielinska Elzbieta idegenvezető hatalmas
tudásával, rajongó városszeretetével minden résztvevővel elhitette,
hogy Wroclaw „Európa szent virága, a városok szép ékszere”.
A tüntetést óriási hangzavar, tülkölés, dobszó, vuvuzelafújás

kísérte, a több mint 6 kilométeres, többpályás úttesten hömpölygő
tömeget a járdákról a városlakók üdvözölték, tapsolták, nem bánták,
hogy közlekedési nehézségeket okoztunk. A Rynek órák alatt telt
meg a demonstrálókkal, a városlakókat híres lengyel művészek
szórakoztatták, a hatalmas kivetítők mindenhol közel hozták a színpadon történteket. A konföderációvezetők mind-mind szót kaptak,
érdekes módon itt is az derült ki, hogy a visegrádi országokból jöttek
mindig ugyanazon problémákat emlegették; veszélyben az érdekegyeztetés, a válság terhét mindenhol a dolgozókra, az alacsony
keresetűekre hárítják, mindenhol megnyirbálják a kollektív jogokat,
szociális juttatásokat, mindenhol nő a munkanélküliek és az ellátásból
kiesettek száma.
A SZEF-delegáció mindkét este a Rynek (Fő tér) legnevesebb
éttermében vacsorázott, és szombaton, vacsora után indultak haza az
élményekkel, jó lengyel sörökkel feltöltött demonstrálók.
Dr. Horváth Péter
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PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE: A KÖZOKTATÁS KÖZÜGY
Legkevesebb harmincezer pedagógus elbocsátásával lehet számolni
Miért titok, ami közügy? címmel tartott sajtótájékoztatóján jelentette be Galló Istvánné, a PSZ elnöke, hogy a szakszervezet csatlakozik az október elsejei, hetven szakszervezetet megmozgató demonstrációhoz. A megmozduláson egyebek mellett az igazságos és méltányos közteherviselésért, a társadalmi párbeszéd visszaállításáért és az új életpályamodell szakszervezetekkel való egyeztetéséért
emelik fel a pedagógusok a szavukat.
Galló Istvánné emlékeztetett arra: a közoktatás átalakításának koncepcióját az államtitkárság február óta nem hozza nyilvánosságra, annak ellenére, hogy Hoffmann Rózsa
oktatási államtitkár szeptember 5-én, amikor
a szakszervezetnél tett látogatást, erre ígéretet tett. A szakszervezet szerint pedig a közoktatás közügy, a most meghozott intézkedések hatása majd csak évek múlva lesz észlelhető. S bár a PSZ számos írásos javaslatot
nyújtott be a koncepcióhoz, több mint fél éve
nem tudni, hogy azokból melyek épültek be,
melyek nem. Emiatt nem derül ki, hogy
milyen átalakítások várhatók – hangsúlyozta.
Többségében jó gazdái voltak
az önkormányzatok az iskoláknak
Az viszont kiderült, hogy új finanszírozás és
ideológia alapján készül az átalakítás. Gallóné nehezményezte, hogy a koncepció eddigi
változata úgy kezeli a kérdést, mintha a
közoktatás már kikerült volna az önkormányzatok kezéből. A kormányzat úgy kezeli az iskolák államosítását, mintha az önkormányzati törvény módosítása már megtörtént volna. Információik szerint a nemzeti
köznevelési törvény kodifikált szövege is
készen van, és hamarosan a parlament előtt
lesz. Véleménye szerint „többségében jó
gazdái voltak az önkormányzatok az iskoláknak”. Ma egy évre az oktatás 900 milliárd
forintba kerül, eddig az összeg felét adta az
állam. Az a kérdés, hogy az államosítás után
a majdnem 500 milliárd forintos többletköltséget honnan teremti elő – vetette fel.
Annak a félelmének is hangot adott,
hogy a kistelepüléseken, ahol csak egy osztály van egy évfolyamon, veszélyben vannak
az általános iskolák, mert megszüntethetik
őket az új jogszabály hozzájuk eljutott részletei alapján. Ezenkívül hiányolta az iskola-

busz-hálózat tervét is. A PSZ elnöke úgy látja, az államosítás, a tankötelezettség korhatárának 16 évre való csökkentése, a gimnáziumi
férőhelyek számának csökkentése és a pedagógusok heti 32 órás kötelező iskolai benntartózkodása mintegy 30 ezer pedagógus elbocsátásával jár majd. „Forráskivonás történik,
csak máshogyan nevezik” – fogalmazott.
A rugalmas iskolakezdés mindenképpen
pozitívuma volt a rendszernek
Mint mondta, „az elmúlt években a rugalmas
iskolakezdés mindenképpen pozitívuma volt
a rendszernek”, ezt is megszüntetné a kormányzat, hatéves kortól kötelezően iskolába
kellene járniuk a gyermekeknek. Aki nem
alkalmas a hagyományos osztályba járásra,
annak gyógypedagógiai vagy fejlesztő osztályokba kellene járnia. Az integrált oktatás
meglátása szerint sokkal hatékonyabb, s „az
iskolai kudarcok jelentős része az alsós
fejlesztések hiányából adódik”.
Kitért arra, hogy a tervezet szerint érettségi és nyelvvizsga nélkül nem lehet majd
továbbtanulni a felsőoktatásban, ezen feltétel
megvalósításához azonban csoportbontásokra lenne szükség. A mindennapos testnevelési órák bevezetésének ötletét abszurdnak
nevezte, mert nincsenek meg hozzá a tornatermek. Az egész napos iskolára azt mondta:
„nem rossz gondolat, de ehhez a feltételek
nincsenek meg”, ugyanis ennek teljesítéséhez többek között biztosítani kell a napi háromszori iskolai étkezést, a gyermekek pihenésének lehetőségét vagy a logopédust is.
A szakképzésben – aminek idejét három
évre csökkentik – hét órára mérséklik a
közismereti tárgyak oktatását, pontosabban
öt órára, hisz két kötelező testnevelési órával
együtt jönne ki a „meseszám”. Feltette a
kérdést: milyen elméleti képzést kapnak

majd ezek a diákok? Úgy vélte, a szakképzés
így a betanított munkások képzőhelye lesz.
A PSZ azokért szól, akikért az oktatás van
Fölvetette, hogy a gimnáziumi férőhelyek
számának 40 százalékos csökkentése és az,
hogy egyetemi felvételi követelmény lesz a
nyelvvizsga, a szakképzés átalakítása, valamint a tankötelezettségi korhatár 16 évre
való leszállítása, az oktatásról sötét képet
fest. Amikor a PSZ ezek ellen emeli fel a
szavát, egyben a gyerekekért is szól, azokért,
akikért végső soron az oktatás van. Ahogy
szintén a gyerekekről szól az is, ha a pedagógusokért vagy a szülőkért emel szót a
szakszervezet.
Közölte, a tervezett 32 órás kötelező iskolai benntartózkodással a helyettesítéseket, a
túlórákat, a szakköröket, a korrepetálásokat
nem kell a tanároknak kifizetni, és úgy tudják,
a testnevelő tanárok óraszámát 24-re szeretnék
felemelni. „A tervezett megemelt bér pedig
nem szólna másról, mint ezeknek a feladatoknak az ellentételezéséről” – tette hozzá.
A munkabéke záloga a szakszervezetekkel
való tárgyalás
Galló Istvánné arról is beszélt: elfogadhatatlan, hogy az állam a húsz éve kialakult
szülő–pedagógus kapcsolatot azzal, hogy
előbbi nem ért hozzá, meg kívánja kérdőjelezni, és kétségbe vonja a szülőnek azt a
jogát, hogy beleszóljon gyermeke nevelésébe.
A PSZ elnöke mindehhez hozzátette, a
kormány nem akarja tudomásul venni, hogy
a munkabéke záloga a szakszervezetekkel
való tárgyalás. Mint mondta, nincs illúzió, a
2/3-dal a parlament mindent el tud fogadni.
Ám a fák nem nőnek az égig – tette hozzá.

NEM ASSZISZTÁLNAK A SZALÁMITAKTIKÁHOZ
A pedagógus-szakszervezetek egyetértenek abban, hogy elég
volt a megszorításokat szorgalmazó törvénykezésből, ezért a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is csatlakozott az október 1-jei demonstrációhoz – jelentette be Mendrey
László, a PDSZ elnöke szeptember 28-án.
Elképesztőnek tartja, hogy úgy hoznak törvényeket, hogy
„mindenféle érdekegyeztetést eleve kirekesztenek”. Nehezményezte, hogy a kormányzat kizárólag „az általa kiválasztott
szakszervezeti vezetőkkel” tárgyal a munkavállalóknak is
készítendő Munka törvénykönyvéről. Kifejtette, nem hajlandók
asszisztálni a kormányzat szakszervezetek feldarabolását célzó

„szalámitaktikájához”, és „nem hagyják, hogy a szakszervezeti
mozgalmat megosszák”.
A PDSZ elnöke beszélt arról is, hogy a pedagógusok számára „az elmúlt két évtized legnagyobb megszorítását tartalmazó köznevelési törvény készül”. Információi szerint a költségvetési tervezetben „a következő év a közszolgák számára az
utazási kedvezmények csorbítását és a bérbefagyasztást” hozza.
Megjegyezte: 2007 óta nem volt béremelés a közszférában,
emiatt a pedagógusok megélhetése kerül veszélybe. Mint
mondta, „ha az ország bajban van, akkor a terheket az egész
lakosságra egyformán kell teríteni”.
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ELŐRE A MÚLTBA – AKARTA ITT EZT VALAKI?
A pedagógusokat átverték, megvalósító eszközként tekintenek rájuk
Ha az oktatási rendszer átalakítása úgy kezdődik meg, hogy ahhoz nincsenek meg a pénzügyi feltételek, vagy úgy vágnak
bele, hogy a teljes egészet pénzügyi okokból nem tudják megvalósítani, az radikális színvonaleséshez, a rendszer szétveréséhez, szétzüllesztéséhez vezet. Márpedig a közoktatás beharangozott átalakításához 300 milliárd forintra lenne szükség,
de a pénz nem áll rendelkezésre – állítja Hiller István volt oktatási miniszter. Úgy véli, a pedagógusokat átverték, a 32
órás kötelező benntartózkodás rejtett óraszámemelés, ami legalább húszezer álláshely megszűnését jelenti. A közoktatás
teljes államosítását ostobaságnak tartja.
– Bár beszélgetésünk idején, szeptember 28-án a többszöri államtitkári ígéret
ellenére még mindig nem nyilvános az
új köznevelési koncepció, Hoffmann
Rózsa oktatási államtitkár asszony az
országot járja egy kiadvánnyal, amelynek az a címe: „Megújul a magyar tanügy”. Volt miniszterként ön is úgy látja,
hogy megújul a magyar tanügy?
– Én sem megújítást, sem színvonalemelést nem látok. Azt látom, hogy
küszködés van, és nyolc év ellenzéki
időszak és másfél évnyi kormányzás
után ott tartanak, hogy talán lesz koncepció. Ezt megújításnak semmiképpen
sem lehet nevezni, hiszen az ember feltételezné, hogy ellenzékben megfogalmaznak egy koncepciót, kormányon meg
benyújtják a törvényt. Ezt ők is így gondolták, hiszen jól emlékszünk, a törvényt 2010-re ígérték, most meg lassan
túl vagyunk az idei év háromnegyedén,
és még mindig koncepcióról beszélünk.
(A kormány végül szeptember 28-án
megerősítette a Nemzeti Köznevelésről
szóló koncepciót, azt szeptember 30-án
hozta nyilvánosságra az oktatási államtitkárság – a szerk.)
– Tulajdonképpen a KDNP programja az, ami arra vár, hogy végre elfogadják, nem a Fideszé.
– Van is ebből elég nézetkülönbség
és nézeteltérés, mert nemcsak politikusi,
de szakértői szemmel is látni lehet, hogy
a kormánykoalíciónak mint két párt alkotta egységnek nincs közös oktatáspolitikája. Azok a viták, amelyek a nyilvánosság előtt folynak, és amelyek a
legjelentősebb szakmai, szakmapolitikai
ellentétek a kormánykoalíción belül, éppen abból fakadnak, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz nyolc év
ellenzéki lét és másfél év kormányzás
után sem fésülte össze az oktatási elképzeléseit. Sőt ezek szakmai alapon roppant távol állnak egymástól. Az egyik
egy ideologikus, nagyon sokszor valamiféle a valóságtól elrugaszkodott ideát
megvalósítani kívánó elképzeléssorozat,
a másik pedig az, amit a Fidesz oktatáspolitikusa mond. Abban az ember látja
az elmúlt két évtized útkeresését, és
ezen belül persze határozott álláspontot.
Azonban azt, hogy az Orbán-kormánynak oktatáspolitikája lenne, én nem lá-

tom. Azt igen, hogy az a kisebbik kormánykoalíciós párt, amelyik megkapta
az oktatásügyet, próbálkozik valamivel.
Hogy mivel? Minden héten mással. Ez a
leginkább zavaró, ahogy az is, hogy teljesen elrugaszkodtak a pénzügyi-gazdasági
realitásoktól. Naivitás, óriási tévedés azt
gondolni, hogy egy rendszer átalakítása,
változtatása nem kerül pénzbe. E tekintetben államtitkár asszony vitában áll velem. Miután én számokkal bizonyítottam,
hogy mi mennyibe kerül, ő azt mondta,
hogy mindez nem kerül semmibe, csupán
át kell csoportosítani a pénzeket. Akkora
öszszegről van szó, amely nemcsak az
oktatási költségvetésnek nagy részét, hanem immáron az ország költségvetését is
érintő tétel. Az egyik az úgynevezett államosítási terv, a másik az úgynevezett
pedagógus-életpályamodell. Az ezekhez
szükséges összeg 300 milliárd forint alatt
nem áll meg. Amikor azt hallom a költségvetés készítésekor, hogy az új költségvetés majd 1000 milliárd forinttal kevesebb összeggel gazdálkodik, mint az idei,
akkor bármely területen olyasmit beharangozni, olyasmivel az országot járni,
hogy itt nemcsak bor, búza, békesség, hanem sok-sok pénz is lesz, az nagyon nagy
felelőtlenség. Ha az oktatási rendszer átalakítása úgy kezdődik meg, hogy ahhoz
nincsenek meg a pénzügyi feltételek,
vagy úgy vágnak bele, hogy a teljes egészet pénzügyi okokból nem tudják megvalósítani, az radikális színvonaleséshez,
a rendszer szétveréséhez, szétzüllesztéséhez vezet. Márpedig a beharangozott átalakításhoz 300 milliárd forintra van
szükség. Először tehát azt javasolnám
mindannyiunknak, akik a magyar oktatásügyért felelősséget érzünk, hogy még mielőtt a szakmai részletek vitájába belevágnánk, követeljük, hogy az oktatási
államtitkár pénzügyekért felelős minisztertársa álljon ki, és mondja azt: én a
pénzügyekért vagyok felelős. Garantálom, hogy az ehhez a megvalósításhoz
szükséges összeget az oktatásügy rendelkezésére bocsátom. Onnantól kezdődően
lehetnek szakmai viták. Ha Matolcsy miniszter úr aláírja az oktatási államtitkárság elképzelését, akkor hihetünk abban,
hogy a szakmai vitáknak van értelme.
Addig ez az egész figyelemelterelés, porhintés.

– Az államtitkár asszony folyamatosan arra hivatkozik, hogy az elmúlt
nyolc év összes hibáját neki kell helyrehoznia, és amit csinál, az mindannak a
javítása, ami az oktatásban az elmúlt
nyolc évben történt.
– Én is hallom ezeket a mondatokat, de azt gondolom, hogy másfél év
után ez inkább már a kudarcok takargatása. Valamit mondani kell arra, hogy
miért nem sikerül elfogadtatni se a szakmával, se a szakszervezetekkel, se a saját kormányával, a saját frakcióival azokat a terveket, amelyeket szép lassan
összeállít. Ez nemcsak szakmailag elfogadhatatlan másfél év után, hanem politikailag is inkább a látható kudarcnak az
elkendőzése. Én csak azt kívánom az
államtitkár asszonynak, hogy a források
tekintetében csak a felét tudja megszerezni a saját kormányától annak, amenynyit mi akkor, amikor én miniszteri felelősséget viseltem az oktatásban, nemhogy megszereztünk, hanem be is fektettünk a magyar oktatásügybe. Az infrastruktúra javításába fektetett 128 milliárd forintnyi euró, az Új Tudás Programból nyert 28 milliárd már ott van.
Hogyha ennek az összegnek a felét, durván 75 milliárdot az államtitkár asszony
garantálja a következő évben, akkor
mindannyian gratulálni fogunk neki.
Csak nem úgy látom, hogy ez menni
fog. Az első pillanatban megmutatkozott, hogy gyengék. A megkezdett oktatási programokból az uniós pénzeket egy
hónap alatt vonták el, már egy eurócent
nincsen. A felsőoktatásból 38 milliárdot,
több mint 15 százalékot kivonnak. Az
államtitkár asszony ellenzéki politikusként, és most a kormány államtitkáraként is abba a hibába esik, hogy a várakozást állandóan fellövi a csillagos égig,
és aztán a föld szintjétől sem tud elrugaszkodni, mert nincsenek eredmények.
Hát dehogynem mondta a választási
kampányban pedagógusok százainak,
akik még sok százaknak elmondták,
hogy elintézi, hogy javuljanak a pedagógusok életkörülményei! Ám nemhogy
több pénzt kaptak volna, a kormány
gazdaságpolitikája, ezen belül az adópolitika 7-10 százalékos elvonást jelentett a pedagógus-átlagbérből.
(Folytatás a 8. oldalon)
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ELŐRE A MÚLTBA – AKARTA ITT EZT VALAKI?
(Folytatás a 7. oldalról)
Ma sok-sok ezer olyan pedagógus van, aki
ugyanazért a munkáért kevesebb pénzt
kap, és ahogy elnézem az ígért jövőt, azt
kérik tőlük, hogy még többet dolgozzanak,
még kevesebb pénzért.
– És még az elbocsátás is fenyegeti
őket…
– Így van. Azt is látni lehet, hogy a
közoktatásban szereplő elképzelésekre
nem lesz plusz költségvetési forrás. Az
államtitkárság szakmai terveinek megvalósítását csak az biztosíthatja, hogyha belső
forrásokat szabadít fel. Ez finoman fogalmazva is azt jelenti, hogyha ugyanazon
mennyiségű munkára kevesebb pedagógust alkalmaz. Az ebből felszabaduló pénzek adják az alapját a szakmai tervek
megvalósításának. Megjegyzem, én erre
sem látok semmi garanciát, mert ahogy
elnézem az elmúlt másfél év erőviszonyait, ebből az lesz, hogy a pénz felszabadul, háromnegyed része pedig a gazdasági
tárca fellépésének eredményeként befolyik
a kincstárba. De ezt majd lássuk annak
idején. Az biztos, hogy azok a tervek,
amelyek akár a 32 órás iskolai munkahelyen tartózkodási kötelességet, akár a pótdíjak, az eddigi túlórapénzek elvonását,
beolvasztását jelentik, istenigazából kötelezőóraszám-emelések. Csak az államtitkárságnak nincsen bátorsága és merészsége ezt kimondani, és azt mondani a pedagógusoknak, hogy itt átvertek titeket is,
bennünket is. Ha lefordítjuk a mai pedagógusvalóságra a 32 órás benntartózkodást,
akkor 2 és fél óra az óraszámemelés. Ha
ennek a költségvonzatát megnézzük, akkor
ez valamivel több, mint 20 ezer pedagógus-álláshely megszüntetését teszi szükségessé.
– Nevelés vagy oktatás?
– Itt iskolaügyről van szó. Az iskolaügyben oktatás és nevelés nem válik
szét. Az iskolának nyilván van oktatási,
tudást átadó, tudást átvevő szerepe, és van
nevelési funkciója. A szakmának éppen az
a lényege, hogy az oktatói tevékenység
funkció és a nevelési célfunkció egybeér.
– Önnek is volt egy elképzelése az
iskolák államosításáról, az államtitkár
aszszonynak is van. Miben látja a legnagyobb különbséget a két elképzelés között?
– Alapvető különbség van. Az államtitkár asszony koncepciójában az állam elvesz, kisajátít, az alapvető képlet az, hogy
Magyarországon állami iskolák vannak.
Én meg azt mondtam, hogy az államnak
legyen szerepe, lehessen intézményfenntartó. Én az önkormányzati alapú iskolarendszert továbbra is vállalom és vallom.

Azonban helyesnek tartom, hogyha meghatározott helyeken, régiókban az állam
nagyobb szerepet vállal, de ott az önkormányzat mondja azt, hogy tárgyalásokat
kezdeményez az állammal, és a tárgyalások befejezéseként lehet, hogy az állam iskolafenntartó lesz. Óriási különbség ám,
hogy ön azt mondja nekem, szívesen eladnám az autómat, nehéz a fenntartása, tárgyaljunk, vagy én odamegyek önhöz, és
mielőtt megszólalhat, már nincsen meg az
autója. Márpedig itt megkérdezés nélkül
folyt valamiféle eszmecsere, vita arról,
hogy a magyar oktatásügynek, a közoktatásnak az államosítás emeli a színvonalát.
Milyen garancia van arra, hogy ha elveszi
az állam az iskolákat, az bármilyen színvonalemeléshez vezet? Semmilyen! Ráadásul az államtitkár asszony szerintem e
tekintetben csak végrehajtó, mert ez az
egész államosítás, centralizáció, nem az ő
fejében fogant meg. Mivel azonban mégiscsak ő az oktatásért felelős államtitkár, azt
azért mondania kellene, hogy ha az állam
elveszi az iskolákat az önkormányzatoktól,
az nagy felfordulást fog hozni.
– Az iskolaigazgatók kinevezését is
átveszi az állam.
– Az 1970-es évek közepén már nem
nagyon gondoltak ilyenre. Most sem fog
működni. Ebből csak egy erőszakos és
egyébként színvonalellenes intézkedéssorozat lesz.
– Nem is a színvonalemelés, hanem
a pártkatonák hadrendbe állítása a lényeg.
– Az ideologikus átalakítás a magyar
oktatásügy színvonalát fogja rombolni.
Nemzetközi szakértők kimutatták, hogy
Magyarországon – miközben egy középméretű ország – hihetetlen társadalmi különbségek vannak, és hogy az iskolának az
a funkciója, ami ezt kiegyenlítené, nem,
vagy rosszul működik. Erre egy olyan egységes megoldást hozni, hogy az ország
legvagyonosabb kerületeinek az iskoláit
ugyanúgy elvonjuk, mint Észak-Borsod iskoláit, és erre ráhúzunk egy sablont, ez
tényleg szembemegy mindennel, ami normálisnak és racionálisnak mondható. És
akkor ebbe a rendszerbe politikai okokból
még beteszik, hogy van, aki visszaigényelheti az iskoláját. Ez tényleg rosszabb, mint
az adótörvény. Szóval én továbbra is azt
mondom, az állam szerepvállalását a magyar oktatásügyben éppen a különbségek
kiegyenlítése érdekében fokozni kell, de
ez nem egy általános minta. Kitartok azon
álláspontom mellett, hogy vannak olyan
régiók, elsősorban kistelepülések, ahol az
egész régió, kistérség kiemelten hátrányos
helyzetű, magyarul szegényebb, és ott az
államnak dolga van. És ha azt mondja va-

laki, hogy ez lesz majd a szegények iskolarendszere: hát nem pont az a dolga az államnak, hogy célzottan segítsen?! Ám erre
a meglevő, nagyon kiegyenlítetlen, nagyon
nagy különbséget mutató rendszerre egy
sablont ráhúzni nagyon nagy ostobaság.
Ez sehova nem visz, viszont nagyon sokba
kerül. Ez így nem tud működni.
– Mit akar az állam a közoktatás teljes államosításával elérni?
– Az az elképzelés, amely az oktatásügyet saját ideológiai céljai megvalósítási eszközrendszerének tekinti, az az
oktatásüggyel, a diákokkal, a gyerekekkel
tesz rosszat. És itt azért egy lényeges
ponthoz érkeztünk, hiszen 20 évig az
egymást követő jobboldali és baloldali
kormányok közös nézete volt, hogy az
oktatásügyben, a közoktatásban, az iskola
világában a legfontosabb a gyermek.
Hogy azért van iskola, azért képezzük a
pedagógusokat, azért tanulnak éveken
keresztül emberek, hogy a felnövekvő
következő generációt többre és jóra tanítsák. Az ókortól kezdődően napjainkig az
az értelme az iskolának, hogy szervezett
formában egy generáció a megszerzett
tudást, tapasztalatot minél bővebb és
használhatóbb formában átadja a következőnek. Ezt ez a kormány felrúgja.
Ehelyett saját ideológiai, politikai nézetrendszerének belenevelését akarja célként
meghirdetni, és ehhez az egész rendszert,
benne a pedagógusokat, az iskolákat, a
nem pedagógiai feladatokkal bíró munkatársakat és az egész iskolai tanügyigazgatást eszközként felhasználni. És az sem
mindegy, hogy azt mondjuk egy szülőnek: számunkra a legfontosabb a gyermeked, vagy azt, hogy számunkra legfontosabb, hogy a gyermeked a mi gondolataink szerint nőjön fel. Ez utóbbi hosszú távon nem is tartható.
– A pedagógusoknak milyen jövőt
szánnak ebben az új világban?
– A pedagógusokat átverték! Teljesen egyértelmű, ugyanazt a végrehajtó szerepet szánják nekik helyben, mint amit az
oktatási államtitkárság játszik a kormányzaton belül. A magyar pedagógustársadalomnak világosan látni kell, hogy őket ebben a rendszerben nem partnernek tekintik, hanem megvalósító eszközként tekintenek rájuk Abból a gondolkodásból, amelyik a pedagógusban egy, az iskolaügy formálásában aktívan részt vevő szereplőt,
meghatározó szereplőt látott, nem marad
semmi. Az a felforgatási vágy, aminek a
részletkimunkálásai még nem fejeződtek
be, az nem az iskoláról és nem a gyerekről, hanem egy ideológia terjesztéséről
szól Előre a múltba! Ez az irány. Akarta
ezt itt valaki?
Millei Ilona
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A MEGVETETT MAGYAR LÉLEK
Kezembe kerülő családi emlék, egy helyes
fekete bőrnotesz, aranybetűs címe szerint
tanári zsebkönyv az 1937–1938-as évekre.
Benne hasznos tudnivalók, saját – kitölthető
– órarend, olvasmányok listája, képletek, egy
aranyos és hasznos szószedet Mondjuk
magyarul címmel. Tényleg: a konfliktus,
humbug és illúzió helyett miért ne mondhatnánk bonyodalmat, szédelgést vagy érzéki
csalódást?
Ami azonban igazán megrázó, az Buda-

– amitől ma egy óvónő vagy tanár igencsak
messze van.
Másrészt épp csak túl egy nagy világválságon – és két szörnyű világégés között – ez
a fizetési tábla – ahogy manapság mondják –
valóban elfér egy söralátéten. Nem egy hordóén, hanem egy korsóén. Ezzel együtt
olyan kiszámítható, tervezhető pályaívet
vázol összekavarodott viszonyok között,
aminek az értékét nehéz lenne túlbecsülni. A
történészek szerint Klebelsberg Kunó felis-

pest Székesfőváros tanerőinek fentebb
látható fizetési táblázata:
Nem tartozom azok közé, akik a 30-as
éveket valamiféle társadalomtörténeti
aranykornak tartják. A korszak – katasztrófába torkolló – politikájának alapvetései és stílusa is nagyon távol áll tőlem.
De mégis, a fenti táblázatot nem lehet
nem imponálónak – akarom mondani
megragadónak és lenyűgözőnek tartani,
több okból is.
Egyrészt, mint a hajdani sláger szövegéből tudhatjuk, már a kezdő jövedelem is
tisztes egzisztenciát – vagyis társadalmi
helyzetet jelentett
„Havi 200 pengő fixszel, / Ma az ember
könnyen viccel, / Havi 200 pengő fixszel, /
Feleségül venném Önt.
Havi 200 fix, csak ennyi az egész! /
Havi 200 fix és a boldogságunk kész…”
Az anyagi elismerések ezen rendszere
biztosította, ha nem is feltétlenül a boldogságot, de egy normális polgári élet lehetőségét

merte azt, hogy a nyersanyagkincseitől és
infrastruktúrájától – úgy is, mint működési
feltételeitől – megfosztott országnak a szellemi fejlődésre és teljesítményekre kell összpontosítania. Ezt a szakpolitikai sikert még
az is elismerheti, aki – mint én – a Horthykorszakot egy tragédia felé vezető, nem túl
kacskaringós, elhibázott politikai iránynak
tartja.
Annál is inkább, mert az a modell –
vagyis minta –, amely ebből a kis zsebkönyvből kirajzolódik ma aktuálisabb, mint
valaha. Nem csak azért, mert ijesztő közelségben, szerencsés esetben már túl, de inkább benne vagyunk egy újabb gazdasági
világválságban. Ez már önmagában is elég
lenne a „mellény újragombolásához”, az
elmúlt évtizedek tapasztalatainak újragondolásához. De azt gondolom, még ennél is
mélyebb okok indokolják e fizetési tábla
tanulságainak levonását.
Ma a világban valóban hatalmas átalakulás megy végbe, még ha ez nem is az a „for-

radalom” amiről itthon bizonyos fülkék
kapcsán gyakran beszélünk. Az információs
technológia, az internet átalakítja az ismeretek tárolására, keresésére, felhasználására
vonatkozó elképzeléseinket. Új és korábban
elképzelhetetlen távlatokat nyit meg a személyközi érintkezésben, tudásátadásban,
tanításban és tanulásban, arról, amit a világról, lehetségességről és lehetetlenről gondolunk – következésképp, amit tenni szeretnénk, és végül meg is teszünk. Ebben a forgószélben egyes országok,
városok, intézmények és
emberek viharos gyorsasággal emelkednek fel, illetve
sodródhatnak a szélárnyék
felé. Nem tudjuk, hogy erre
az új korszakra hogyan lehet
a legjobban válaszolni, nincsenek egyértelműen és
könnyedén másolható receptek. Egy biztos: az oktatásra ma nagyobb szükség
van, mint valaha. „Kanász
marad, akinek a nevelője
kanász” – és ha ez igaz volt
jó kétszáz éve az első somogyi oskola megnyitása előtt,
ma, ebben a tudásalapú
társadalomban még fájdalmasabban, még ígyebbül
van.
Hiszen az elmúlt évtizedekben – úgy tippelem, a
nyolcvanas évek vadkapitalizmusán elindulva és a rendszerváltás óta egyre inkább –
a magyar pedagógus –
vagyis a gyerekek nevelésével, így a jövő formálásával foglalkozók
– folyamatos, durva és kíméletlen leértékelése zajlott. Mára elveszett az a
dicsfény, ami a pályához vonzaná a fiatalokat – csak az igazán elhivatottak és ezt a
hivatást inkább csak jobb híján választók
maradtak ebben a szakmában. És ez nagyon
nagy baj.
Nyilván nagyon nagy baj maguknak a
pedagógusoknak megélni ezt a mindennapi
helyzetet, amelyben nincsenek megbecsülve
sem anyagilag, sem az általános közvélekedés értékrendje szerint. Nagyon nagy baj ez a
gyerekeknek – hány „ananászból” lesz így
dudva –, és nagyon nagy baj a szülőknek,
akik nem bízhatnak abban, hogy az iskola
versenyképes, használható tudást ad, és ami
ugyanilyen fontos, formálja emberileg a
tanulókat. És végül legnagyobb baj ez a
nemzet egésze szempontjából, amelyhez
mindannyian tartozunk, amely volt, mikor
mi még nem éltünk, és remélhetőleg lesz
(Folytatás a 10. oldalon)
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akkor is, amikor mi már nem leszünk. Ahhoz, hogy a nemzet, és persze az iskolák
családok és a gyerekek sikeresek legyenek,
gyökeres fordulatra van szükség, és ezt a
pedagógusoknál, az ő szemléletváltáshoz
kötött megbecsültségüknél kell elkezdeni.
Ezzel nem ábrándokat kergetve a levegőbe beszélünk: pontosan ez volt az, amelyen a finn csoda elindult a 90-es években.
Egy földhözragadt példával: engem meglepett, hogy az osztálylétszámok csökkenéséről mint problémáról beszélnek a politikusok. A PISA-teszteken sikert sikerre halmozó skandináv országokban ezzel szemben
lehetőséget látnak benne az elmélyültebb
oktatásra, a gyerekekkel való alaposabb,
egyéni szükségleteikhez igazodó foglalkozásra. Bár valóban nem másolhatunk senkit,
de kitől tanuljunk, ha nem északra kanyarodott nyelvrokonainktól?
Azonban ettől a felismeréstől ma nagyon távol állunk. Jelenleg sokkal inkább az
a helyzet, megint csak Csokonaival szólva,
hogy „Ami kevés pénz bejött / Két-három
póra, / Nagyobb dologra ment el – / Borra
avagy disznóra. / A szegény / Pórlegény /
Vagy bodnárnak, / Vagy betyárnak, / Vagy
zsiványnak állt.” Esetleg közmunkásnak,
tehetnénk hozzá.
Ugyanakkor ábránd arra várni, hogy jön
majd egy jó kormány, amely a tudástársadalom által megfogalmazott elvárásokat megértve magától elindul ebbe az irányba. Szerintem két dolgot lehet és érdemes tenni.
Egyrészt meg kell fogalmazni azt a társadalmi programot, amely világossá teszi, hogy a
pedagógusok ügye és helyzete – ahogy a régi átkosban mondták – „önmagán túlmutató
jelentőségű”. Meg kell fogalmazni, hogy
ehhez miben kell átalakulnia a pedagógustársadalomnak, mit vállal, és mit vár el ezért.
Ezt a programot – nevezhetjük ezt Klebelsberg 2.0-nak – kellene aztán tárgyalási alapnak tekinteni a politika irányában. Ehhez
kellene szövetségeseket keresni és találni.
Második – bár az előbbiből fakadó –
feladat az érdekképviselet megerősítése szervezetileg és szellemi értelemben is. A politikai döntéshozók ugyanis nem valaminő gonoszságból, eltökélt népnyúzásból vonják ki
az oktatásból a pénzeket. Hanem azért, mert
egyéb célokat fontosabbnak tartanak, azok
előbbre kerülnek a rangsorban. Ezek lehetnek
olyanok, mint a foci támogatása vagy értelmetlen presztízsberuházások, de az egészségügytől a nyugdíjemelésen át számos olyan
költségvetési tétel is van, amelyek jogosságát
nem vitatja senki. Ahhoz, hogy ezen választási lehetőségek közül az oktatás ne vesztesként kerüljön ki – harcolnia kell a forrásokért. Ez a harc akkor lehet sikeres, ha erőt
és koncepciót – magyarán: átfogó elképzelést
– egyszerre tud felmutatni.

PEDAGÓGUSOK LAPJA

NINCS MESE
Az ÁMK-történet szomorú véggel
Hol volt, hol nem volt, volt három vándorlegény, három építészmester: Jeney Lajos, Kiss
István, Szrogh György. Valamikor, vagy 50 évvel ezelőtt feltarisznyáztak, és felkerekedtek
világot látni. Nyugati útjukon megtapasztalták, hogy van olyan nevelési-művelődési intézmény,
mely erős, biztonságos és egyben a helyé; a helyi közösség tartja tenyerén, falu, város,
lakótelep – s összefogva hatékonyabban lehet különböző nemzedékek különböző motívumokkal
bíró képviselőinek – Adyval szólva – Szépség és Szó iránti éhségét oltani. S ha a család egy –
bármelyik tagja – megszólítható, akkor az egész család szellemi, közösségi életminősége
javítható, hiszen előbb-utóbb mindenki motiválttá válik. Ez az educational center, a community
school modellje.
A vándorok beszámolói – ez a biztató jövőkép – a hazai értelmiséget annak idején nagyon,
a tanügyigazgatást kevésbé érdekelte, ők a gazdaságosság kimutatható értékeit keresték. Nos,
a három vándor erre is igennel válaszolhatott, hiszen az egész napos üzemmód megtakarítást
jelenthet, egyetlen épületet kell ellátni energiával, ebben kell takarítani stb., az egységes technikai park jobban kihasználható, s a „humán erőforrással” is ésszerűbben lehet gazdálkodni,
követve a szolgáltatások iránti igényeket (nem is beszélve arról, hogy közművelődési
szakemberhez jutott általa olyan település is, melynek már akkor nem tellett „kultúrházra”. A
„bölcsőtől a koporsóig” integrált művelődési-közösségi szolgáltatások rendje a menedzsment,
a gazdálkodás, a szakember-aktivizálás terén is megtakarítást jelenthet, mindenesetre:
hatékony kihasználást – írták jelentésükben a mesterek.
Ez az utópia lett a Magyarországon az ÁMK – általános művelődési központ (az ÁMKkrónikák szerint éppen 40 éve jött létre az első). A téri keretekhez tartalmat, ideológiát teremtő
művelődéstörténész, Vészi János sci-fibe illően egyszerűen alfának nevezte.[1]
Az ÁMK-mozgalom kalandos történetét rögzítették a krónikások.[2] Volt idő – többször is
a kalandos történelemben –, amikor számuk megközelítette a 300-at, azaz több volt belőlük,
mint gimnázium.
Mindenki úgy vélekedett:
minél több szabadság jut a
polgárnak és a helyi közösségnek, s egyúttal minél
kevesebb erőforrás (a válságból válságba bukdácsoló
hazai gazdaságban, államháztartásban), annál inkább
lesz a társadalom, az állam
fogékony az ÁMK-típusú
megoldásokra. A krónika a
dolgok természete szerint
ennél zaklatottabb 40 évet
szánt az ÁMK-történelemnek. De erről másutt sokat
írtam magam is, mások is.
Ma helyzet van. A gazdasági világválság, az euróválság, az államháztartás hiánya a
mélyponton. Soha vissza nem térő alkalom – gondoltuk – a helyi erők összefogására, a terek,
eszközök, kultúraközvetítő értelmiségiek energiáinak integrált felhasználására.
Igen ám! De 2010 óta az intézmények szétszakadási, bomlási folyamata gyorsult fel.
Felpörgött az ÁMK-ból kihasított iskolák átadása más tulajdonosoknak, az amúgy is vékony
köldökzsinórból táplált művelődést – hogy „valamije” maradjon (mert ez már a kutyának se
kell) – megtartotta az önkormányzat. Az épületeket szétszabták, szigorú átjárási tilalmakkal
„óvták” egy-egy egység „önállóságát”. S újra van sok új – nálánál hatalmasabb urainak
szolgálni rendelt – „kisfőnök” a kicsi kis „szemétdombján”.
A hűbéri újraberendezkedés az ilyet szereti.
S ugyan kit érdekel a Szó és a Szép iránti éhség?
Pedig tán a Kenyérhez is könnyebb lett volna hozzájutni.
Trencsényi László
[1] Számomra emlékezetes, hogy amikor a rendszerváltás hajnalán az utolsó, még a (z akkori) pártállam szervezte
országos konferencián a próféta tartalmas, hosszú életének két nagy élményét emlegette, mint váratlanul az életút
alkonyán beteljesültet: megélhette az apósának, Nagy Imre miniszterelnöknek adott engesztelő végtisztességet, és
megélhette – ő mondta így – az ÁMK-modell törvénybe emelését. Vészi János összetartozónak gondolta e két
dolgot, ahogyan az innováció lényegét megértő, tragikus sorsú, egykori pécsi polgármester is. Toller László egy
későbbi, városában szervezett konferencián a szociáldemokrácia modelljeként aposztrofálta az egész helyi
közösség átfogó nevelési-művelődési-közösségi intézményét.
[2] Utaljunk csak az egykori földesi igazgatóhelyettes, Szabó Irma minap megjelent doktori dolgozatára, vagy
Jeney mérnök úr szerkesztésében az ÁMK-sok egyesülete által kiadott „ÁMK Ki Kicsodára”.

