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„EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK!” 
 
Felemelő témákat kínál a március, nemzetközi ünnepként a nőnapot, nemzetiként már-

cius 15-ét. Bár mindkettőről más események miatt emlékezünk meg, mégis van közös ve-

zérfonaluk, mindkettő az emberiség jobbik énje, a szabadság, egyenlőség, testvériség el-

vének jegyében fogant. És ez az a vezérfonal, amely mindkettőt összeköti mindennap-

jaink történéseivel, ez az az örökérvényű elv, ami a tisztességes ember cselekvéseit ma is 

meghatározza.  

 Amikor a nemzetközi nőnap előtt rójuk le tiszteletünket, nem azért tesszük, mert 

azt már az ENSZ is világnapként tartja számon, és nem azért, mert az a nők iránti 

tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Az egy szál szegfű  vagy egy csokor tuli-

pán mögött ugyanis akarva-akaratlanul ott a tisztelgés az egyszerű, de mégis törté-

nelmet alakító nők évszázados küzdelme előtt, amelyet az egyenlő jogokért és lehető-

ségekért vívtak. S, ugyan, hol vagyunk még a teljes győzelemtől? Csak azt látjuk, az 

idő kereke néha visszafordul, hogy 2013-ból egészen 1866-ig vigyen vissza mind-

annyiunkat, az I. Internacionálé idejéig, amikor határozatot fogadtak el a nők hiva-

tásszerű munkavégzéséről. Ezzel akkor annak az évezredes sztereotípiának kívántak 

véget vetni, hogy a nők helye kizárólag otthon van. Ezért rökönyödünk meg, ha nap-

jainkban az ország házában ülő férfiak közül feláll valaki, hogy 147 évvel a határozat 

elfogadása után hitet tegyen amellett, a nőnek igenis kizárólag otthon , a tűzhely mel-

lett van a helye, és egyetlen dolog éltetheti, hogy gyerekeket szüljön. Azt nem tudom, 

hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a férfisoviniszta gondolkodás végleg eltűnjön, de 

azt igen, hogy valamikori utódaink majd elképedve tekintenek erre a végtelenül kon-

zervatív nézetre. Ám ahhoz, hogy ez így legyen, nekünk, a ma asszonyainak, lányainak 

– ahogy a felvilágosult gondolkodású férfiaknak is – döntenünk kell, a több mint száz 

évvel ezelőtt harcolók elszántságával megvédjük-e az emberiség jobbik énjének elveit, 

vagy hagyjuk, hadd dőljenek azok ismét halomra. Ez a mi mindennapi kérdésekre 

adott válaszunkon, a mi választásunkon múlik! 

 Március 15-én a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. A nap jelképpé vált, 

amely nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc pedig Magyarország újkori történetének egyik meghatá-

rozó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve lett. A nap történetét, a szabadság-

harc eseményeit ma már minden magyar ismeri, ahogy tudjuk a véget is. Ám ki gondol 

azoknak a napoknak a megélőire, az emberekre, akiket választás elé állított a történe-

lem, részt vesznek-e az eseményekben, vagy hűvös távolságtartással, semmit se vállalva, 

semmit se téve csak szemlélik, mi is történik? Az ő válaszukon, az ő választásukon múlt, 

jelképpé válhat-e majd e nap. 

 Igen, minden embernek mindennap választ kell adnia, választania kell, felvállalja-e 

az emberiség jobbik énjét, vagy nemet mond arra. Mindez azért jutott eszembe, mert a 

Pedagógusok Szakszervezetében választások folynak. A szervezet tisztújító kongresz-

szusra készül, most folyik a járási tisztségviselők megválasztása, később majd a megyei 

és az országos tisztviselőké is megtörténik. És ma ez nem csupán a kipipálandó feladatok 

egyike. A ma Magyarországán vége a baráti, személyes kapcsolatokon, haveri pálinká-

zásokon, lobbizáson keresztül megvalósuló szakszervezeti munkának! Szakmai tudás, er-

kölcsi elkötelezettség az új jelszó. Ezért nagy a felelősség azokon, akik választanak, mert 

olyan vezetőkre kell bízniuk a sorsukat, akik az új jelszó jegyében tudják és merik az őket 

megválasztók érdekeit képviselni. De legalább ekkora a felelősség a megválasztottakon 

is, mert ők lesznek azok, akik olyan helyet foglalhatnak el, ahol muszáj kiállni a dolgo-

zók érdekeiért, jogaiért! És ezt csak az új jelszó jegyében vállalhatják tiszta lelkiisme-

rettel! 

 Tudom, nem történelmi napokat élünk, ám mindennapjainkban mi alakítjuk a sorsun-

kat, és választásunkkal mi formáljuk történelemmé a napokat. És az emberiség jobbik 

énje nevében ez nem kis felelősség! 

Millei Ilona 
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A TARTALOMBÓL: 
 

A PSZ nem szervezi a sztrájkot! 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) március 6-án 

közleményben tiltakozott amiatt, hogy a Pedagógu-

sok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által 

meghirdetett sztrájk kapcsán megtévesztő informá-

ciók jelentek meg a PSZ-ről a PDSZ honlapján. A 

PSZ leszögezte: a kormánnyal kötött megállapodást 

betartja, nem hirdetett sztrájkot, és nem vesz részt a 

PDSZ munkabeszüntetésének megszervezésében.  A 

megtévesztő információkat március 7-ére törölték a 

PDSZ honlapjáról. 3. oldal 
 

Több, mint oktatáspolitika, kevesebb, mint 

oktatási rendszerváltás 

Világosan ki kell mondani, hogy társadalmi prob-

lémákat oktatás nélkül megoldani nem lehet. De aki az 

oktatástól, és kizárólag az oktatástól várja a társadalmi 

problémák megoldását, az téved. És innentől kezdve 

igazságtalan és gonosz, ha az oktatásra mutogatnak, 

hogy miért nem oldja meg a társadalmi problémákat. 

Márpedig ez a jelenlegi szituáció is, a társadalom 

különböző szereplőit egymással szembeállítani, és 

elfedni a tényleges gondot és az ügy megoldatlanságát. 

(Hiller István volt oktatási miniszter) 5–7. oldal 
 

Az osztatlan elismerést kiváltó finn oktatási 

modellről 

Lesznek olyanok, akik nehezen fognak hitelt adni a 

hölgyek beszámolójának egy idegfeszültség nélküli, a 

diákok közti versengés, az intézmények közötti konku-

rencia, tanfelügyelők és évismétlés nélküli, mi több, az 

első osztályban osztályozás nélküli iskola létezéséről, 

amely világviszonylatban a legkiválóbb eredmények-

kel büszkélkedhet. (Philipp Descamps) 8–10. oldal 
 

Roma mediátorok 

A családban a roma gyerek egyenrangú fél, míg az is-

kolában alárendelt. A klasszikus roma családmodell 

megengedőbb a gyermek kívánságaival szemben, mint 

a többségi társadalom családmodellje, az iskola viszont 

a „késleltetett jutalmazás” logikájára épít, amelyik bi-

zonyos erőfeszítést kíván meg a tanulóktól. (Paár 

Ádám oktatáskutató) 11–13. oldal 
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Alapítványi és a magániskolák: változatlan finanszírozás 
  

A köznevelési rendszer átalakításának egyik kiemelt célja a ne-

velés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályo-

zása, egy biztonságos és igazságos, minden gyermek számára 

hozzáférhető, magas színvonalú iskolarendszer megteremtése – 

írja közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ennek 

tükrében az alapítványi és a magániskolák 2013. január 1-jétől 

pontosan ugyanazt az állami normatívát kapják, amelyet korábban 

a finanszírozásuk szabályait rögzítő, 2013. évi költségvetési tör-

vény előírt. Jelenleg is folynak a tárgyalások a Burattino Általá-

nos és Szakképző Iskola, Gyermekotthon, valamint a hasonló 

helyzetű iskolák további, az állami támogatáson túli, fővárosi 

önkormányzati többletfinanszírozásáról. A kormány elismeri, és 

nagyra értékeli az alapítványi és magániskolákban folyó, a hátrá-

nyos gyerekek felzárkóztatását, tehetséggondozását szolgáló, 

áldozatkész pedagógiai tevékenységet. Mindent elkövet annak 

érdekében, hogy a speciális feladatokat ellátó alapítványi és ma-

gánintézmények gondjaira megnyugtató megoldást találjon. 
Forrás: OrientPress Hírügynökség 

 

 

Hoffmann: „Egy ember ekkora terheket már nem győz” 
 

Átalakult az Emmi oktatással foglalkozó államtitkársága február 

18-ától. Hoffmann Rózsa azóta csak a közoktatási ügyekért felel, 

az új felsőoktatási államtitkár Klinghammer István. A hírt Balog 

Zoltán, az emberi erőforrások minisztere jelentette be. Hoffmann 

Rózsa államtitkári munkájához a köznevelés és a Nemzeti alap-

tanterv ügye mellett a pedagógus-életpályamodell elindítása tarto-

zik. Maruzsa Zoltán továbbra is helyettes államtitkár marad. Az-

zal kapcsolatban, hogy Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős 

államtitkárként folytatja munkáját, míg a felsőoktatásért Kling-

hammer István felel államtitkárként, Orbán Viktor kifejtette: 

jelenleg is zajlik a közoktatás, valamint a szakképzés átszerve-

zése, és folynak a tárgyalások a felsőoktatás átalakításáról is, egy 

ember pedig ennyi munkát nem tud ellátni, ezért indokolt volt 

Balog Zoltán javaslata, hogy külön államtitkár foglalkozzon a 

felsőoktatással. Hoffmann Rózsa a történtekkel kapcsolatban úgy 

fogalmazott, hogy „egy ember ekkora terheket már nem győz, rá-

adásul a felsőoktatás körül fellángolt viták is óriási energiát 

emésztenek fel minden részről”. „Én is azt javasoltam miniszter-

elnök úrnak, hogy a felsőoktatás kapjon segítséget államtitkári 

szinten” – tette hozzá, majd azt is megjegyezte: ez lehetővé teszi 

számára is, hogy elsősorban a közoktatásra koncentráljon. 
Forrás: MTI 

 

 

Integrált feljesztőközpont nyílt Budapesten 
 

A komplex fejlesztés és az integráció jegyében hozták létre ma-

gánpénzből a BABÓ Fejlesztőközpontot fiatal tulajdonosok Bu-

dapesten. Céljuk egy olyan integrált, komplex fejlesztőközpont 

létrehozása volt, ahol a sérült és ép gyerekek együtt játszhatnak, 

tanulhatnak, fejlődhetnek. Az integrált fejlesztés Magyarországon 

eddig nem kapott nagy hangsúlyt. Szervezett, tudatos intézményi 

keretek között csak a Pető Intézet egyik csoportjában találkoz-

hattunk integrált fejlesztéssel, ahol a sérült ikerpárok ép testvé-

reikkel együtt járhatnak óvodába, fejlesztésre. A BABÓ Fejlesz-

tőközpont születéstől 14 éves korig fogad sérült és ép gyer-

mekeket. Egészséges gyerekek fejlesztése mellett számos fejlő-

dési zavarral, szindrómával és tanulásban akadályozott gyerme-

kek fejlesztésével foglalkoznak a központ szakemberei. Konduk-

torok, tanítók, óvodapedagógus, kutyaterápiás szakemberek, 

gyógypedagógus és GMP-diagnosztikával foglalkozó szakember 

munkálkodik a gyermekek fejlesztésében. Márciustól a fejlesztő-

központ honlapján (http://www.babofejleszto.hu ) szülői hír-

levelek és oktató videók segítségével otthon is elvégezhető gya-

korlatokra, gyakorlatsorokra hívják fel a figyelmet. A BABÓ 

Fejlesztőközpont a XIII. kerületben, a Dráva utcában található. 

Ingyenes szoftverek a köz- és felsőoktatás számára 
 

Köz- és felsőoktatási célokra ajánlott fel térítésmentesen több informa-

tikai cég nyílt forráskódú és szabadon felhasználható szoftvereket – 

jelentette be Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

infokommunikációért felelős államtitkára és dr. Hoffmann Rózsa, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára 

február 13-án. A felajánlást tevő cégek között szerepel az IBM, a NetIQ 

Novell SUSE Magyarországi Képviselet és az ULX. Az informatikai 

vállalatok ingyenesen bocsátanak rendelkezésre a tanárokat és a diáko-

kat egyaránt segítő, az oktatást megkönnyítő termékeket, a hozzájuk 

tartozó licencekkel és széles körű terméktámogatással. Vályi-Nagy Vil-

mos elmondta: a kormányzat a közigazgatásban már megtette azokat a 

lépéseket, amelyek a nyílt forráskódú termékek használatához, a ver-

senysemlegesség megteremtéséhez szükségesek. Hoffmann Rózsa be-

szédében hangsúlyozta: az oktatáspolitika egyik kiemelt területe, hogy 

mind a köznevelési rendszerben, mind pedig a felsőoktatásban minél 

nagyobb súllyal szerepeljen az informatikaoktatás. Jól példázza ezt az a 

tény, hogy az új kerettantervek alapján a 6–10. osztályos tanulók kö-

telező informatika-óraszáma 180 óra, amelyet a speciális tagozatokon 

és a szabad órakeret terhére tovább is bővíthetnek az intézmények. 
 

 

Ágazati szinten működik a diplomás pályakövetés 
 

Már ágazati szinten működik a diplomás pályakövetés, ezt igazolja a 

„Frissdiplomások 2011” című tanulmánykötet megjelenése, mely mér-

földkő a hazai DPR-kutatások történetében – mondta Németh Antal, az 

Educatio Nonprofit Kft. felsőoktatási osztályvezetője. A 10 tanulmányt 

tartalmazó kötet megszületéséhez 31 felsőoktatási intézmény szol-

gáltatta az adatokat: a 2008 és 2010 között abszolutóriumot szerzett 

hallgatók 20 százaléka, vagyis 20 500 fő válaszolt az online adatfelvétel 

során. A könyvben megjelenő tanulmányok a munkaerő-piaci szem-

pontú megközelítés mellett a társadalmi háttér és hatások, a tanulmányi 

életút és az elégedettség szempontjaira is fókuszálnak. Németh Antal 

elmondta: a kötettel a nemzetközi színtér felé is nyitnának, ezért an-

golul is meg fog jelenni. A „Frissdiplomások 2011”-ben többek közt 

górcső alá vették a mesterképzésig juttató erőket, a pályakezdő dip-

lomások munkába állási stratégiáit, a pályakezdő diplomások munka-

erő-piaci sikerességét 2011-ben, valamint a pályakezdők munkával 

való elégedettségének meghatározóit. Emellett megvizsgálták a peda-

gógusképzésben végzettek mobilitási esélyeit és elégedettségét. A 

kutatás a hazai pedagóguspálya munkaerő-piaci trendjeinek áttekintése 

és a nemzetközi adatok alapján abból az alapállításból indul ki, hogy a 

bérek és a fizetési karrier tekintetében jócskán elmaradunk az EU-át-

lagtól, miközben a munkaterhelés annál magasabb, ugyanakkor az egy 

pedagógusra jutó tanulólétszámot nézve a hazai helyzet kedvezőbb az 

EU-átlagnál. Forrás: Edupress 
 

OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB! 

A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4500 forint. Az 

intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethet-

nek elő, az egyéni érdeklődőknek csekket postázunk.  

 Az egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 120 000 

forint, a féloldalas 60 000, a negyedoldalas 30 000 forint. Az apróhirdetés 

szavanként 60 forint. Minden egyes díjtételt 27 százalékos áfa terhel. A hir-

detések beküldésének határideje: a megjelenési hónap 3. napja. 
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A PSZ NEM SZERVEZI A SZTRÁJKOT! 
Megtévesztő információk jelentek meg a munkabeszüntetésről a PDSZ honlapján 

 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) március 6-án közleményben tiltakozott amiatt, hogy a Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezete (PDSZ) által meghirdetett sztrájk kapcsán megtévesztő információk jelentek meg a PSZ-ről a PDSZ honlapján. A 

PSZ leszögezte: a kormánnyal kötött megállapodást betartja, nem hirdetett sztrájkot, és nem vesz részt a PDSZ 

munkabeszüntetésének megszervezésében. A megtévesztő információkat március 7-ére törölték a PDSZ honlapjáról. 
 

A Pedagógusok Szakszervezete közleményé-

ben azt írta: „A Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezetének (PDSZ) honlapján meg-

tévesztő információk jelentek meg a Peda-

gógusok Szakszervezetéről. A honlap be-

jegyzésének készítői „A legfontosabb tudni-

valók a sztrájkról” címet viselő részben, a 

„Sztrájk-Praktikus” valamint a „Gyakran is-

mételt kérdések” dokumentumban a sztrájkot 

meghirdetők között a Pedagógusok Szak-

szervezetét is feltüntetik. Ugyancsak félre-

vezető Mendrey Lászlónak, a PDSZ elnö-

kének 2013. február 19-én az fn.24.hu por-

tálon „Bármelyik tanár sztrájkolhat” címmel 

megjelent nyilatkozata, mely szerint: „A 

PDSZ örömmel látja a PSZ helyi képviselőit, 

tagjait a demonstrálók (sztrájkolók) között, 

sőt kimondottan örülnének, ha ezt – akár – a 

PSZ logója alatt tennék meg.” 

 Aki figyelemmel kísérte az októberben 

alakult, négy szakszervezet által létrehozott 

sztrájkbizottsági tárgyalásokat, az tudja, 

hogy 2013. január 22-én a Pedagógusok 

Szakszervezete, a Magyar Közoktatási és 

Szakképzési Szakszervezet, az Oktatási Ve-

zetők Szakszervezete megállapodást írtak alá 

a kormánnyal, amelynek záradékában szere-

pel, hogy az egyezséget aláíró szakszerve-

zetek mindaddig nem szerveznek sztrájkot, 

és nem vesznek részt abban, amíg a 

kormány a megállapodást betartja. Ez idáig 

a kormány a megegyezésben foglaltakat 

betartotta, ezért a Pedagógusok Szakszer-

vezete nem hirdetett sztrájkot, és nem is 

vesz részt a PDSZ által meghirdetett mun-

kabeszüntetés szervezésében. 

 A PSZ közleményében hozzátette: „Ha 

bármelyik alapszervezet vagy tisztségviselő 

– a PSZ alapszervezeteként, tisztségviselője-

ként – a »PSZ logója alatt« – a PDSZ által 

meghirdetett sztrájk szervezésében részt ven-

ne, ezzel megszegnénk a megállapodásban 

vállaltakat. Ez veszélybe sodorná azokat az 

eredményeket, amelyeket elértünk.” 

 A Pedagógusok Szakszervezete felhívta 

a Pedagógusok Demokratikus Szakszerveze-

tét, hogy honlapjáról a PSZ által kifogásolt 

részt azonnal törölje, és a továbbiakban a 

PDSZ által meghirdetett sztrájk szervezé-

sekor semmilyen módon ne hivatkozzon a 

Pedagógusok Szakszervezetére. 
 

 

UNIÓS FORRÁSBÓL ÚJÍTJÁK MEG A KÖZOKTATÁST 
Megkezdődik a minősítési eljárás szakmai részleteinek megalkotása 

 

A köznevelési rendszer megújítása és a pedagógusképzés átalakítása a két kiemelt célja annak az uniós támogatású projektnek, 

melyre több mint 16 milliárdot fordít az oktatási államtitkárság az Új Széchenyi Terv keretében 2015. elejéig – ezt Hoffmann Rózsa 

oktatási államtitkár jelentette be március 6-án. A projekt során az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) tölti be a 

konzorciumvezető szerepét, partnerei az Oktatási Hivatal (OH) és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 

Több mint 16 milliárd forintos uniós for-

rásból újítják meg a hazai közoktatást, ebből 

a terület fejlesztését, a szakmai és az infor-

matikai támogatását célzó programrészre 

mintegy 6,8 milliárd forint jut, míg a 

pedagógus-továbbképzés megújítását és az 

életpályamodell kidolgozását segítve csak-

nem 9,9 milliárd forintot különítenek el. 

 A tartalmi változásokat tekintve hatalmas 

munka volt a kerettantervek megújítása; az 

eddig született hatezer oldalnyi anyagon 200-

300 szakember dolgozott, hogy az meg-

feleljen a pedagógiai és pszichológiai alap-

elveknek – mondta Hoffmann Rózsa. A 

pedagógusképzéssel kapcsolatban kifejtette: 

a jogszabályi alapokat már megteremtették, 

dolgoznak a képzési és kimeneteli követel-

ményeken, a pedagógus-életpályamodellel 

pedig a szakma presztízsét kívánják emelni. 

Szót ejtett arról is, hogy a napokban született 

meg a rendelet, mely 25-75 ezer forintos 

ösztöndíjat biztosít a tanárképzésben részt 

vevőknek.  

 Dr. Princzinger Péter, az OH elnöke ki-

emelte, az átalakításhoz két nagy fejlesztés 

kapcsolódik: egyik az életpályamodellt, a 

másik a pedagógus-továbbképzést érinti. A 

két terület szoros összefüggésben van egy-

mással, az Európai Unió egyik stratégiai cél-

kitűzése szerint ugyanis, az oktatás és a kép-

zés minőségének és hatékonyságának javí-

tása elsősorban a tanári munka minőségének 

javítása által érhető el. Az OH elnöke fel-

hívta a figyelmet, hogy tavasszal ország-

tanulmányok formájában megvizsgálják, 

más államokban hogyan kapcsolják össze a 

pedagógusokkal szembeni szakmai elvárá-

sokat és az illetményrendszert.  

 Az országtanulmányok elvégzését kö-

vetően a gyakornoki, illetve mentori prog-

ramban részt vevők képzési követelményeit, 

vizsgatematikáját dolgozzák ki. A mentor az 

a gyakorlott, többéves tapasztalattal bíró 

pedagógus lesz, aki a két évnél kevesebb 

szakmai tapasztalattal rendelkező kezdő 

pedagógust segíti majd. Dr. Princzinger Péter 

kiemelte, hogy emellett megkezdődik a mi-

nősítési eljárás szakmai részleteinek meg-

alkotása, valamint ezek gyakorlatban való 

kipróbálása is. A 9-10 hónapos periódus so-

rán próbaminősítéseket végeznek, és ezek 

tapasztalatai alapján alakítják ki a végleges 

rendszert. 

 Egy komplex informatikai fejlesztés is 

zajlik, melynek célja egy olyan egységes 

rendszer kialakítása, mellyel az intézmény-

vezetők, -fenntartók és pedagógusok számá-

ra nyomon követhető lesz a pedagógusok 

szakmai előrehaladása. Fejleszteni kívánják 

továbbá a pedagógus-továbbképzések akkre-

ditációs rendszerét, tartalmát és monito-

ringját. A cél, hogy a www.oktatas.hu olda-

lon belül olyan rendszerben tartsák nyilván a 

továbbképzési kínálatot, amely minden peda-

gógus számára elérhető.  

 Az OFI főigazgatója, Kaposi József 

hangsúlyozta, hogy a minőségi köznevelés 

rendszerének pilléreit fektetik le, a mód-

szertani fejlesztések már zajlanak, a szak-

tanácsadói névjegyzékbe pedig három nap 

alatt több mint hatszázan regisztráltak – 

szerinte ez azt jelzi, hogy a folyamatokban a 

pedagógusok és az intézményvezetők is 

szeretnének részt venni.  

 A projekt során digitális pedagógiai 

alkalmazásokat is kidolgoznak, melynek 

során a már meglévő informatikai rend-

szereket kapcsolják össze egymással, és új 

felhasználói felületeket alakítanak ki, külö-

nös hangsúlyt fektetve a Köznevelési Infor-

mációs Rendszer (KIR) megújítására – 

mondta Kerékgyártó Sándor, az Educatio 

Kft. vezetője. A KIR működését megalapozó 

szolgáltatások újragondolása és az elérhe-

tőséget biztosító infokommunikációs megol-

dások korszerűsítése kiemelt feladat, melyet 

az Educatio és az OH valósít meg. Szót ejtett 

arról is, hogy bővítik a Sulinet e-tanulás 

rendszerét, a korábbi Szolgáltatói Kosár 

pedig megújult felülettel és tartalommal 

Iskolatáska néven áll majd rendelkezésre. 

 

Forrás: Edupress 
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AZ OV KÉRDEZETT, A KLIK ELNÖKE VÁLASZOLT 
 

A PSZ Országos Vezetősége (OV) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkájáról, a köznevelési intézmények állami 

fenntartásba vételének tapasztalatairól, az intézményvezetők munkáltatói jogának alakulásáról konzultált az intézmény elnö-

kével, Marekné dr. Pintér Arankával február 18-án. 

 
Marekné dr. Pintér Aranka rövid beszá-

molóval kezdte mondandóját, és ebben nem 

rejtette véka alá sem azokat a nehézségeket, 

amelyekkel neki és a központnak, sem azo-

kat, amelyekkel a pedagógusoknak kell 

szembenézniük. Többek között említést tett 

a fenntartásban az állam és az önkormány-

zatok együttműködésének zökkenőiről, a 

bérek, a túlmunka, az utazási költségek el-

számolásának átmeneti problémáiról, szót 

ejtett arról, hogy cafetéria alakulása ügyé-

ben kormánydöntésre várnak. Elmondta, a 

kollektív szerződések tartalmát akarja 

átnézni, és ennek bázisán a szakszerveze-

tekkel közös munkában ágazati kollektív 

szerződést kialakítani. 

 A tanácskozáson a jelenlevők meghall-

gatták a Klik elnökét, és számos kérdést tet-

tek fel, volt, aki egymagában egész napra 

szóló válaszokat igénylőt. Az OV tagjai töb-

bek közt problémaként említették, hogy a 

szakszervezeti díjakat nem vonja a MÁK, és 

emiatt a szakszervezet működése kerül ve-

szélybe, hogy az utazási költségtérítés ügye 

nem megoldott, hogy van olyan tankerületi 

igazgató, aki kiskirályként viselkedik, és 

kijelentette, hogy neki senki, még a Klik 

elnöke sem parancsol. Marekné dr. Pintér 

Aranka megígérte, hogy az anyagi problé-

mákat megoldják, a tankerületi kiskirály 

igazgatókról pedig kijelentette, ő már első 

nap elmondta nekik, hogy nem így van, sőt 

háromtól már nem megfelelő viselkedése 

miatt a próbaidő alatt meg is vált a Klik. 
 Sajnos, mivel Marekné dr. Pintér Aranka 

más elfoglaltsága miatt csak mintegy két órát 

tölthetett a Pedagógusok Szakszervezeténél, 

sokaknak nem maradt idejük arra, hogy kér-

désüket feltegyék. Az elnök asszony meg-

ígérte, hogy azokra, ha elküldik neki, írásban 

válaszol. Szó esett még a Monitoring Bizott-

ság működéséről, a Klik költségvetéséről, 

szmsz-éről, a nyugdíjasok foglalkoztatásáról. 

A tárgyalás végül azzal az egyetértéssel zá-

rult, hogy a továbbiakban is folyamatos kon-

zultációra van szükség az intézményrendszer 

működőképességének fenntartása érdekében. 

M. I. 
 

 

Nyolcszáz pedagógus kért mentességet 
 

Az eddigi adatok szerint több mint 3700 közalkalmazottat érint ez a ren-

delkezés a Klik állományában, közülük 830 kérte a továbbfoglalkoztatását, 

melynek engedélyezéséről a kormány dönt. A tanév biztonságos befejezése 

és az intézményi alapfeladatok ellátása érdekében a Klik munkáltatói dön-

tése alapján – összhangban a kormányhatározattal, valamint a pedagógus 

szakszervezetekkel kötött megállapodásnak megfelelően – a tanév végéig 

biztosan taníthatnak a nyugdíjas tanárok.   
 

Marekné Pintér Aranka elmondta: az értesítés átvétele után 15 nap áll az érin-

tettek rendelkezésére, ha felmentést szeretnének kérni a kötelező nyugdíjazás 

alól. A Kliknek február 28-ig kell a kérelmeket Balog Zoltánnak, az emberi 

erőforrások miniszterének továbbítani, és ő juttatja el ezeket a kormánynak – 

jelezte. 

 A kormány január 10-én tette közzé a közszférában dolgozók kötelező 

nyugdíjazásának részletszabályait. Eszerint akik elérték a nyugdíjkor-

határukat, és megfelelő szolgálati idővel rendelkeznek, azoknak a mun-

kaviszonyát meg kell szüntetni. Ez alól azonban egyedi mentességet lehet 

kapni, amelyről a kormány dönt. A felsőoktatásban tudományos kutatóként 

vagy oktatóként dolgozók kivételt jelentenek, ők 70 éves korukig auto-

matikusan folytathatják munkájukat.  

 Azoknak, akik nyugdíj mellett dolgoztak a közszférában, április 30-áig kell 

jelezniük, hogy a továbbiakban az ellátásukat vagy a munkabérüket szeretnék-e, 

mert a kettős finanszírozás, vagyis a nyugdíj és a munkabér együtt fizetésének 

tilalma mindenkire – így a továbbfoglalkoztatottakra is – érvényes lesz. 
 

 

Megkezdődött az iskolák  

átvételének ellenőrzése 
  

Az életpályamodellről és az iskolák állami fenntartója, a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ működésének szabályozásáról is tárgyalt az oktatási 

államtitkárság a pedagógusok reprezentatív szakszervezeteivel február 25-én. 
 Az egyeztetés után az illetékes helyettes államtitkár azt mondta, hogy 

az iskolák átvételének ellenőrzése megkezdődött. A kormánnyal öt érdekképvi-

selet írt alá megállapodást, a hatodik, a Pedagógusok Demokratikus Szakszer-

vezete viszont márciusra határozatlan idejű sztrájkot hirdetett. „Olyan egyezte-

tésekről van szó, amelyeknek a témáit a pedagógus-szakszervezetekkel mint 

sztrájkbizottsággal a kormány állapította meg egy megállapodásban. Tehát itt 

az állami átvétel monitorozásával kapcsolatos eljárásrendet állapítottuk meg 

közösen, mely azóta már működik” – jelentette ki Gloviczki Zoltán, az Emmi 

közoktatásért felelős helyettes államtitkára.                           Forrás: Hír Tv 

A bérletet utólag számolják el 
Klik: minden hónap ötödikéig megkapják 

fizetésüket a pedagógusok 
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) 

intézményeiben minden hónap ötödikéig kapják meg a 

pedagógusok a fizetésüket, a törvényileg előírt 10-i 

határidőn belül – közölte a központ február 20-i közle-

ményében. Az idei évi cafetériajuttatásokat ősszel egy 

összegben kapják meg a tanárok. 
 

A béreket a Magyar Államkincstár számfejti és utalja 

ugyanúgy, mint eddig, amelyhez a Klebelsberg-központ 

minden hónap elsején biztosítja a kincstár számára a 

fedezetet, aznap indulnak az utalások is, és legkésőbb 

ötödikéig mindenkinek a számláján lesz a pénze. 

 A túlórák kifizetésének rendje az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően alakul, azaz egy hónapos csúszással történik: a 

tanár az egyik hónapban elvégzi a munkát, a következő 

hónapban leadja igazolásra és elszámolásra, majd a rákö-

vetkező hónapban fizetik ki. Ezt az ütemezést betartva a 

még az önkormányzatok által leadott, decemberi túlórákat 

a Klik februárban hóközi kifizetésekkel rendezte – jelezték. 

Kitértek arra is, hogy az utazási támogatást nem a fizetéssel 

kapják a tanárok, hanem utólagos elszámolással, a bérlet-

szelvény és a számla együttes leadásával fizeti ki számukra 

a munkáltató. 

 Korábban arról írt több médium, hogy 10-15 százalék-

kal kevesebb nettó fizetést utalt az államkincstár egyes 

dunakeszi, illetve zuglói iskolákban dolgozó pedagógusok-

nak, illetve nem érkeztek meg időben az előző havi fize-

tések a pedagógusok számláira. Ősszel egy összegben kap-

ják meg a tanárok az idei évi cafetériajuttatásokat, hogy 

milyen értékben, arról majd a kormány dönt. 

 A fizetések egységesítése még nem történt meg, a cél, 

hogy ezt minél előbb elérjék – mondta az Inforádiónak egy 

interjúban Marekné Pintér Aranka. Hozzátette: a különböző 

juttatásokkal együtt hatalmas eltérések voltak a fizetések 

terén, akadt, aki évi négyszázezer forintot kapott, de a peda-

gógusok több mint negyven százaléka semmit. A cafetériáról 

azt mondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan januárig 

visszamenőleg mindenki megkapja a juttatást.  MTI 
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TÖBB, MINT OKTATÁSPOLITIKA,  

KEVESEBB, MINT OKTATÁSI RENDSZERVÁLTÁS 
Hiller István: veszélyben a pedagógiai gondolkodási szabadság 

  

A magyar oktatásügyben előbb történt meg a rendszerváltás, mint a politikában – mondja Hiller István, az MSZP egykori oktatási 

és kulturális minisztere, jelenleg a párt humánpolitikai kabinetjének vezetője. Állítja, a választóvonal jelenleg nem a 

kormánypártok és az ellenzék, hanem gondolkodásmódok között húzódik. Amíg a válság hatására egész Európában csak a 

magyar kormány szűkítette az oktatáshoz való hozzáférést, és azok az eszközök, amelyekkel él, nem megoldanak, hanem új 

problémákat teremtenek, addig a demokratikus ellenzéknek és a jobboldalon is hasonlóan gondolkodóknak a nyár elejére lesz 

olyan oktatási programja, amelyet az alap tekintetében mindenki vall és vállal.  

  

– Milyennek látja jelenleg az oktatás hely-

zetét Európában, és milyennek a magyar 

oktatás helyzetét Európában és Ma-

gyarországon? 

 

– Én ezt nagyon fontos kérdésnek tartom, 

mert miközben a jelenlegi magyar oktatás-

irányítás nagy mennyiségű problémát hord 

fel, amiről nálunk viták folynak, egy picit 

minthogyha elfelejtettünk volna körülnézni, 

hogy oktatásügyben mi a helyzet körü-

löttünk. A válság hatására sok ország 

nagyon különböző beállítottságú kormánya 

nyúlt az oktatásügyhöz, de nem azért, mert 

úgy gondolta, hogy most van itt az idő az 

oktatással foglalkozni, hanem azért, mert 

úgy gondolja, ha foglalkozik az oktatás-

üggyel, az a válságra is, a válság befe-

jeződésére is hatással van. Következés-

képpen úgy látom, hogy számos országban 

a politika egészében centrális szerepet 

játszik az oktatás. Ám tőlünk északnyugatra 

és délkeletre, egyáltalán – mindenütt 

Európában, az Unión belül és kívül, ha 

valaki hozzányúlt az oktatáshoz, akkor 

bővítette a hozzáférést, emelte a tankö-

telezettség korhatárát. Csak egyetlenegy 

ország, egyetlenegy kormány van, amelyik 

szűkítette, csökkentette azt, és ez a magyar 

kormány. És ez csak egy kitekintés. A szű-

kítés nemcsak a közoktatásra, de a felső-

oktatásra is igaz, ahol a hallgatói szerző-

dések intézményével egy általuk meg nem 

oldott problémát adminisztratív akadállyal 

igyekeznek rendezni. Ám az már most 

látható, hogy ez a probléma egészét nem 

oldja meg, és csak újabb álmegoldásokat 

jelent. A mai magyar kormány oktatás-

politikájában egyértelműen kitapintható, 

hogy a problémákat úgy kívánja megoldani, 

hogy a lehetőségeket szűkíti, egységesíti a 

rendszert. A sokszínűség zavaró számukra. 

Így például; ha az az egyébként valóban 

problémát, gondot okozó, az osztály átlag-

életkorához képest túlkoros tanuló nincsen 

az osztályban, akkor a probléma nincs is. 

Ha nincs ott, akkor nem is probléma. Pehr 

Erika vagy Benedek András tanulmányaiból 

tudjuk; évente 12-15 ezer ilyen magyar 

fiatalról beszélünk. Ez nem kevés 

Magyarországon. Szociológiai összetéte-

lüket tekintve a legszegényebb családokból 

valók, és ki kell mondani, a legszegényebb 

családok legnagyobb része roma, és közü-

lük is a leginkább hátrányt szenvedők a 

lányok. Minél inkább érvényes minden 

egyes jelző az egyénre, annál inkább lehet 

látni a hátrányát. Úgy gondolom tehát, hogy 

azok az eszközök, amelyekkel a kormány 

él, nem oldják meg a problémákat, hanem 

újakat teremtenek. És még valamit mind-

erről – mert mintha mi, akik nem úgy 

gondoljuk, mint a jelenlegi kormány és az 

oktatáspolitika jelenlegi irányítói, ebben 

nem lennénk elég határozottak – elveszik az 

értékeinket. Azokat, amelyeket együtt, ne-

gyed évszázad alatt létrehoztunk; azt a 

pedagógiai gondolkodási szabadságot, ame-

lyet a magyar pedagógiai progresszió 

harcolt ki: hogy nincsen egyendiák, hogy a 

sokszínűség nem egy filozófiai fogalom e 

tekintetben, hanem a gyermekeink, a diák-

jaink természetes különbözősége, sokszínű-

sége. Állítom, hogy a magyar oktatás-

ügyben előbb történt meg a rendszerváltás, 

mint a politikában, és ez a pedagógiai prog-

resszió nagy sikere volt. Sokkal korábban 

kezdték már el, mint magát a rendszer-

váltást, és ez a folyamat egy sereg szocio-

lógiai kutatásra épült. A magyar pedagógiai 

progresszió sikere a pedagógiai szabad-

ságra és a tanárba vetett bizalomra épült. 

A jelenlegi rendszer a nemzeti alaptan-

terven keresztül 90 százalékban unifor-

mist, béklyót, kötöttséget jelent, ez egy 

uniformizáló rendszer, téglalapokat akar 

csinálni, hogy ugyanúgy nézzen ki minden 

mindenhol. Ezért aztán nem is képes érzé-

kelni a különbségeket és a finomságokat. 

Ez nyilván a Nemzeti alaptantervnek év-

tizedek óta nem látott centralizáltságát is 

jelenti. A pedagógusok számára is egyen-

lősdit jelent, mert a rendszer igazából 

képtelen érzékelni a szakmai különbsé-

geket és azt, hogy a pedagógusnak a valós 

jövedelme a garantált béren kívül számos 

eltérő juttatásban fejeződött ki az ország-

ban. A cafetériával próbálnak nagy ne-

hezen valamit tenni, de a kiegyenlítésből 

az lett, hogy nem azokat hozták fel, akik 

korábban kevesebbet kaptak, hanem 

azokat vitték le, akik korábban többet. És 

ezt kell mondjam a szakmai kiegyen-

lítődésre is. Hamis, rossz válasznak tartom 

ezt a fajta egyenlősítést akkor, amikor az 

országban, az oktatásügyben az esély-

különbségek jelentik a legfontosabb prob-

lémát.  

– És ez a közoktatásban is így lesz…  

 

– Igen. Egész egyszerűen azért, mert a 

rendszer uniformizált, elveszíti azokat a le-

hetőségeket, amelyeket a korábbi szabadság 

egyébként adott. Ugyanakkor én sokkal job-

ban bízom a pedagógusban, abban a ta-

nárban, aki bemegy 8 órakor a tanterembe, 

mint az a kormány, amelyik mindent a 

szájába akar rágni, és akit nagyon ellenőrizni 

akar. Az ember ennél színesebb, a pe-

dagógus meg leleményesebb, és amikor be-

csukja maga mögött az ajtót, akkor a mes-

terséget igazán ismerő tudja, hogy azzal a 21 

diákkal hogyan alakítsa ki a kontaktust. 

 

– Mindez nem annak a következménye, 

hogy az oktatáspolitikából Magyar-

országon gyakorlatilag az oktatáson átve-

zérelt politika lett? 

 

– Én igazából az alapelképzelést nem is 

oktatásinak tartom, hanem politikainak. 

Mint ahogy azt is lehet látni, hogy nem a 

jelenleg kormányon lévők szakmai javas-

latát fogadta el a politika, hanem a politikai 

akaratot hajtja végre a szakmai vezetés, jól-

rosszul. Például lehet látni, hogy egy bő év 

csúszásban vannak saját elképzeléseikhez 

képest. Ez nem lustaságból fakad, mert 

látom, hogy dolgoznak, csak először nem is 

értették, hogy mit kell csinálni. Mint 

hogyha korábban nem is nagyon osztották 

volna meg velük, hogy mi az elképzelés, 

hanem azt meglepetéscsomagként ők is 

megkapták a választások környékén. És 

mivel nem voltak előkészülve és felké-

szülve rá, a politikai elképzelés lebontása és 

szakmai nyelvre fordítása nagyon nehéz-

kesen ment. Ezzel ment el végül is az idő 

2010 júniusától 2011 decemberéig, amikor 

is a törvényt elfogadták. Ha tudták volna, 

hogy mi a politika által elrendelt feladat, 

akkor nem valószínű, hogy másfél éven 

keresztül írták volna a törvényt, hanem 

legalább szeptemberben beterjesztettek 

volna egy javaslatot, amivel a jelenlegi 

parlamenti menetrend szerint valóban 

nagyjából két hónap alatt lehet végezni. Ez 

az egy év csúszás azt eredményezte, hogy a 

nagy nehezen lebontott és uniformisba cso-

magolt gyakorlatuk próbája arra a tanévre 

esik, ami magába foglalja a választást. 

(Folytatás a  6. oldalon) 
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És kormánypárti politikusok is szoktak 

arról beszélni, hogy a szakmai rizikó átment 

politikai rizikóba. 
 

– Ön miben látja az oktatás feladatát? 
 

– Nyilván a tudásátadás és tudásátvétel 

folyamata mellett a nevelés, a szocializáció 

a feladat. Azt sohasem szabad elfelejteni, 

hogy amióta az ember iskolát hozott létre, 

azt azért tette, hogy a gyerekeinek, a 

következő nemzedéknek jobb legyen. Nem 

azért hozta létre, hogy működjön a fűtés, 

hogy csinosítsa az épületet. Azért hozta 

létre, mert a középpontban a gyermek állt. 

És ez felfogásbeli különbség köztünk és a 

jelenlegi oktatásirányítók között, amiben én 

bizony nem formát, hanem tartalmat látok. 

Amikor '93-ban elfogadtuk a törvényt, 

akkor abban ez a gondolat, vagyis a 

gyermek mindenekfelett álló érdeke benne 

volt, és az egymást követő jobboldali, 

baloldali, liberális kormányok és oktatási 

miniszterek természetesnek tartották. Meg 

sem fordult a fejünkben, hogy kivegyük. 

Állítom, hogy mi egy irányba húztunk, még 

akkor is, hogyha nagyon sok vitánk volt 

egymással, és ezek a viták valószínűleg ma 

is élnek. Nagyon sokat vitatkoztunk 

Pokorni Zoltánnal, Magyar Bálinttal, de 

mindegyikünk úgy gondolta, hogy 

ugyanabba az irányba megyünk, csak 

mindegyikünk  máshova tette a hangsúlyt. 

Most úgy látom, hogy nem a hangsúlyok 

tolódtak el, hanem az irány változott meg, 

és ez alapvető változás. Körülöttünk a 

szlovákoktól az olaszokig, a spanyoloktól a 

svédekig mindenki továbbra is egy irányba 

megy, mi pedig irányt változtattunk, és 

ellenkező irányba masírozunk. És ez 

egyébként nemcsak az oktatásra, hanem 

általában a társadalompolitikára, tehát pél-

dául a kultúrára is igaz. Nekem sok 

kollégám, ismerősöm van, akikkel a koráb-

bi években együtt dolgoztunk Közép-

Európában, az Unióban, és persze most is 

tartjuk a kapcsolatot. Nagyon furcsa volt azt 

megfigyelni, hogy először tátott szájjal 

bámulták, hogy mi történik itt. Az utóbbi 

egy évben pedig már azt mondják, hogy 

ugyan nem értjük, hogy ti ezt miért 

csináljátok, de ez igazából verseny is. Idáig 

futottunk 27-en, most ti az ellenkező 

irányba loholtok, maradtunk 26-an. Mi nem 

kényszerítettünk benneteket, hogy ebben a 

versenyben ne vegyetek részt, de ha nem 

vesztek részt, akkor a legjobbakat, mert így 

nekünk több esélyünk marad.  
 

– Ráadásul, miközben Magyarországon 

a társadalom kettészakad egy nagyon szűk, 

gazdag elitre és egy nagyon nagy tömegű, 

nagyon szegény rétegre, úgy tűnik, hogy a 

tudás, a kultúra is kettészakad, és lesz egy 

nagyon szűk, nagyon kicsi művelt elit, és 

egy nagyon nagy buta, bárdolatlan, irá-

nyítható tömeg. 
 

– Érdemes beszélni az oktatásnak egy 

másik nagyon fontos eleméről, ez pedig a 

társadalmi mobilitásban játszott alapvető 

funkciója. Mindegyikünkben van ugyan 

tehetség, de azt csak a jól működő oktatás 

képes gondozni, és úgy előhozni, hogy a 

következő nemzedék többre jusson. Egy, a 

napokban megjelent felmérés szerint a 

magyarok hatoda el akarja hagyni az 

országot, és ezen belül a 26 év alattiaknak 

több mint 50 százaléka elmegy, vagy már el 

is ment. Ez nyilvánvalóan olyan dolog, 

amire a politikának reagálnia kell, és én azt 

állítom, hogy a jelenlegi politika a leg-

rosszabb választ adja, amit csak adhat. 

Pedig kereszténydemokraták! Nem példá-

nak szánom, inkább történészként mondom, 

de nekik ismerniük kell a történetet. 

Amikor a kereszténység erősödni kezdett, 

akkor egy III. századi római császár hozott 

egy törvényt, ami egy mondatból áll, és úgy 

szól magyarul: „Nem szabad, hogy legye-

tek.” Vagyis adminisztratív úton próbálta 

megakadályozni, hogy az egyházuk, a 

katolikus egyház fejlődjék. Nem ment. És 

ahogy annak idején nem ment, most sem 

fog menni. A technika fejlődése csak még 

több lehetőséget ad az adminisztratív 

intézkedések kijátszására. Attól tartok, hogy 

a közeljövőben virágzó új üzletág fog 

születni Magyarországon, amelyik egy-

szerűen bejelentéssel garantálja a diplomát 

megszerzett hallgatónak, hogy ő itt 

dolgozik, miközben egyébként 15 százalék 

jutalék fejében Hollandiában fog keresni. 

Nem lehet a röghöz kötést ilyen módon 

megoldani. Az pedig, hogy az alkotmányba, 

vagy ahogy ők hívják, az alaptörvénybe 

kívánják foglalni, tényleg párját ritkítja a 

magyar és az európai jogtörténetben. 

Úgyhogy úgy látom, hogy az iránnyal baj 

van, a megvalósítás pedig téves, vagyis 

rendszerhibáról van szó. 
 

– Jelen körülmények között elvárhatja-e 

a társadalom, hogy megint az oktatás, 

megint a pedagógusok legyenek azok, akik 

ennek a kialakuló helyzetnek gátat vetnek? 

Vagy megint az oktatásra hárítanak olyan 

társadalmi feladatokat, amelyekben nem 

kompetens? 
 

– Világosan ki kell mondani, hogy társa-

dalmi problémákat oktatás nélkül meg-

oldani nem lehet. De aki az oktatástól, és 

kizárólag az oktatástól várja a társadalmi 

problémák megoldását, az téved. És innen-

től kezdve igazságtalan és gonosz, ha az 

oktatásra mutogatnak, hogy miért nem oldja 

meg a társadalmi problémákat. Márpedig ez 

a jelenlegi szituáció is, a társadalom külön-

böző szereplőit egymással szembeállítani, 

és elfedni a tényleges gondot és az ügy 

megoldatlanságát. Ha valaki, akkor éppen 

mi tudjuk, hiszen önnek adtam azt az 

interjút, amit azóta is emlegetnek, pedig 

már éppen fél évtizede volt. Én igenis úgy 

gondolom, hogy az államnak van felelős-

sége, és Magyarországon a jelen szituá-

cióban a közoktatásban is óriási felelőssége 

van. Ezért az állami szerepvállalás növe-

lését én fontosnak tartom, és tartottam. 

Mindazt, amit 2008-ban erről elmondtam,  

alapjaiban ma is úgy gondolom. Csak 

nagyon nagy a különbség a jelenlegi 

gyakorlat és aközött, amit én ajánlottam, és 

amit ma is gondolok. Ha önnek van egy 

autója, és ön azt eladja nekem, ennek 

eredményeként nekem lesz egy autóm. Ez 

nagyon más, mint ha én ellopom az ön 

autóját, és ennek eredményeként lesz ne-

kem autóm. Nem állhatok ki azzal, hogy 

emberek, a végeredmény a lényeg, hogy 

van egy autóm. Idén mégis ez utóbbi történt 

az iskolák állami kézbevételével. Azért a 

két folyamatot csak érdemes megkülönböz-

tetni! Most a kutyát nem kérdezték meg, 

hogy akarja-e, ezt látom a polgármestere-

ken, akik országgyűlési képviselőként ott 

ülnek velem szemben az oktatási bizott-

ságban, egyáltalán, a parlamentben. Kimon-

dottan hátrányosnak tartom, hogy olyan 

önkormányzatoktól, budapesti kerületektől, 

nagy városoktól vették el a lehetőséget, 

amelyek akarták is és képesek is voltak ar-

ra, hogy iskolafenntartók legyenek. És töb-

bet vettek el tőlük, mint amennyibe a fel-

adatok kerültek, amelyeket elvontak tőlük.  
 

– Ráadásul a pedagógusok között elin-

dulhat ismét egy kontraszelekció, aminek a 

vége félő, hogy az lehet, hogy csak a 

„pártkatonák” maradhatnak a pályán.  

Mire lesz képes az a pedagógustársadalom, 

amelyik ilyen körülmények között lesz 

kénytelen dolgozni? 
 

– Az iskola önállóságának felfüggesz-

tése kihat az egyes pedagógusra és ta-

nárra is. Én fogalmazhatok erősebben, 

mint egy, a jelenlegi oktatási, közoktatási 

rendszerben lévő, és azt ismerő ember. 

Sőt, nekünk ez dolgunk is! Félelem van a 

pedagógusok körében, félelem az állami 

alkalmazott pedagógusok körében. Millió-

szor tapasztalom, hogy a legkülönbözőbb fó-

rumokon egy nyugdíjas vagy éppen nyug-

díjba készülő pedagógus képviseli sok tanár-

társa egyébként korábban egyeztetett véle-

ményét. (Folytatás a 7. oldalon) 
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A többiek nem mertek eljönni, mert állami 

alkalmazottként másnap is munkába akarnak 

menni. Történetesen ez egy konkrét mondat 

volt, ami nemrég hangzott el egy fórumon. 

És, hogyha önmagában a mondat túlzó is, a 

bennük lévő érzést és félelmet jól mutatja. 

Ilyen nem volt az elmúlt negyed évszá-

zadban Magyarországon. Viták voltak, de jól 

emlékszem, a 2001/2002-es tanévben én 

például fideszes képviselőkkel jártam az or-

szágot, és együtt tartottunk fórumokat. A 

viták úgy zajlottak, hogy ők beszéltek, aztán 

én beszéltem, és sok-sok száz ember előtt 

fejtettük ki a véleményünket. Volt, akinek az 

ő véleményük tetszett, volt, akinek az 

enyém, volt, akinek mind a kettőből valami, 

de az érdeklődő pedagógusok a legnagyobb 

művelődési központokat töltötték meg 

Pécstől Sárospatakig és Székesfehérvártól 

Debrecenig. Mindebből nemcsak az érdek-

lődést akarom kiemelni, hanem azt is, hogy 

ott félelemnek nyoma nem volt. Egy évti-

zeddel később pedig az a helyzet, amiről 

korábban beszéltem. 
 

– A hírekből úgy tűnik, hogy a baloldalon 

a legfontosabb szakmapolitikai kérdésekben 

készül egy megegyezés az oktatásmini-

mumról vagy az oktatás minimumáról… 
 

– Erről és a mély folyamatról többet és bő-

vebben tudok beszélni, mint egy negyed évvel 

ezelőtt. Azt gondolom, hogy e tekintetben is 

sajátos szerepet játszott az oktatás, mert a gaz-

dasági programok után – október végén – az 

oktatási programot tettük le elsőként az asz-

talra. Bemutattuk, de nem úgy tettük le az asz-

talra, mint valami végső és megmásíthatatlan 

programot, hanem mint egy vitára tett aján-

latot. Azóta viták kereszttüzében csiszolódik, 

és az együttműködésben, amelyben külön-

böző baloldali pártok vesznek részt, a tár-

gyalások 3/4-én, 4/5-én túl vagyunk.  
 

– Melyek ezek a baloldali pártok? 
 

– A Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 

a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocia-

lista Párt, a Szövetség az Egységes Magyar-

országért Párt, a Szövetség Együtt Magyar-

országért. De ami engem meglepett és jó ér-

zéssel tölt el, hogy megfigyelőként elké-

pesztő mennyiségű – a Magyar Újságírók 

Országos Szövetségétől a Thomas Mann 

Egyesületen át a Polgárjogi Mozgalomtól 

kezdődően a Nők az Erőszak Ellen Mozga-

lomig – vagy 17 civil szervezet is ott ül, és 

hallgatja a vitákat, és persze a maga módján 

információt nyer. Az elmúlt héten a Hálózat 

a Tanszabadságért (HAT) kezdeményezésére 

2010 óta először minden baloldali párt okta-

táspolitikusa ott ült a meghirdetett helyszínen 

egy kis teremben. A már felsoroltakon kívül 

ott volt az LMP, az LMP-ből kivált Párbeszéd 

Magyarországért, az Együtt 2014, a Demok-

ratikus Koalíció, a SZEMA és mi. Ami azt 

mutatja számomra: lehetséges az a cél, hogy 

kialakuljon Magyarországon liberálisok, kon-

zervatív demokraták és baloldaliak, szocia-

listák, szociáldemokraták között egy olyan 

megállapodás, ami az oktatás alapjaiban meg-

egyezést jelent, s ami egy nagyon komoly 

szakmai, de politikai ajánlat is az országnak. 

Ami azt mutatja, hogy lehet úgy együtt-

működni, hogy a szakmai alapokat előre 

megbeszéljük, és nem egy kormányra jutott 

szövetség, párt mondja el, hogy mi lesz, 

hanem akármilyen formáció is lesz, lehet 

tudni, hogy melyek azok az alapok, amelyeket 

előre vállal. Nyilván számos olyan részlet-

kérdés van, amit nem lehet szabályozni, és 

amiben nem is kell egy leendő kormány 

mozgásterét korlátozni. A HAT által kez-

deményezett együttműködés első felvonása 

kimondottan sikeres volt, és mivel az ok-

tatásügyben az általunk kezdeményezett pár-

beszéd túl van már a 3/4-én, ezért egyfajta kö-

zös véleményt tudunk mi, szocialisták oda-

tenni a HAT által kezdeményezett kerek-

asztal-tárgyalásokra. Így azt mondhatom, jó 

reményekkel vagyok, hogy a tanév végére, 

valamikor a nyár elejére a demokratikus ellen-

zéknek lesz olyan oktatási programja, amelyet 

az alap tekintetében mindenki vall és vállal. 
 

– Ez nagyon fontos, ám ez az ország nem 

csak a demokratikus ellenzékből áll… 
 

– Nagyon igaza van. Ezért én szakmai 

értelemben úgy látom, hogy a választóvonal 

nem a kormánypártok és az ellenzék, hanem 

inkább a gondolkodásmódok között húzódik. 

Hisz a mi gondolkodásmódunknak vannak 

hívei a kormánypárton belül is, ami nyilván 

nem politikai kapcsolat, hanem szakmai azo-

nosság. Ezért úgy gondolom, hogy a közös 

nyilatkozatunknak van egy pontja, amit a 

legeslegvégén is szeretnék közösként vallani, 

amiben azt írjuk, hogy konzervatívok, liberá-

lisok és szociáldemokraták között létrejöhet 

és létrehozható az az oktatáspolitikai meg-

egyezésminimum, amelyik alapot nyújt egy 

későbbi kiegyensúlyozott oktatáspolitikához, 

közoktatásban és felsőoktatásban is. E tekin-

tetben ez a tanév nekünk, az oktatásban, illet-

ve hát a politikában gondolkodóknak egy 

fontos tanév, de ma sokkal több esélyt látok 

arra, hogy eredménnyel zárjuk. 
 

– Van a jobboldalon erre fogadókészség? 
 

– Félelem van a jobboldalon, egy másfajta 

politikai hierarchia. Azt azért – akár más 

területen is – lehet látni, hogy aki szakmailag 

önálló, az ottani politizálásban nagyon nagy 

vitéz nem lesz. De hát az ember egy-egy 

szaktémában bizottsági üléseken hallja, hogy 

ki hogy gondolkodik. Én úgy látom, hogy az 

oktatás területén az államtitkárság kvázi 

megszűnt, hiszen március elsejétől közokta-

tási államtitkárság és felsőoktatási államtit-

kárság van. Azt is gondolom, hogy a szemé-

lyi változások még nem fejeződtek be. Azt is 

látom, hogy az oktatásügyben az a kooperá-

ció, amit egy ilyen jelentős, nagy terület 

megtehet, és amivel persze hatása van nem-

csak a szakmára, hanem a politika egészére 

is, az az elmúlt negyed évben több reményre 

jogosít, mint korábban, és a politikai ered-

mény mögött egy valóban komoly szakmai 

egyeztetés és szakmai együttgondolkodás áll.  
 

– Mennyi idő és mennyi pénz kell ahhoz, 

hogy a magyar oktatás visszaterelődjön a 

normális mederbe? 
 

– Ugye, mi tanévekben, és nem csak költség-

vetési években gondolkodunk. Nekünk készen 

kell állni arra, hogy ha a választók akaratából át-

vesszük a kormányzást, akkor ott nincsen a ma-

gunk számára sem haladék, nem fordulhat elő 

olyasmi, hogy a jogalkotás másfél éven keresz-

tül folyik. Azt tervezzük, hogy kész szövegekkel 

megyünk be. És hát nyilván a gazdasági-költ-

ségvetési helyzetet, a bázist látni kell. Ami az 

államosítás okán a háttérben a közoktatásból ki-

került, azt nyilván pótolni kell. 
 

– Az mennyi? 
 

– Alsó hangon 100 milliárd forint. De jelen 

pillanatban nincs ember, aki megmondaná, 

hogy az országunk mennyit költ közoktatásra, 

csak azt látjuk, hogy a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ költségvetése és a ko-

rábbi ráfordítás között mennyi a különbség. 

Mégiscsak nevetséges, hogy a közoktatásért 

felelős államtitkárság nem tudja megválaszol-

ni azt a kérdést, hogy ebben az évben hány fo-

rintot költünk mi, magyarok közoktatásra? 

Szóval a kérdésére egyelőre nem fogunk tudni 

pontos választ adni. Persze, azt is tudni kell, 

hogy ha felkészülten érkezünk, akkor a 2015 

szeptemberében kezdődő tanévtől tud életbe 

lépni az, amit csinálunk, de ésszel kell csinál-

ni. Én nem vagyok híve annak, hogy négy-

évente rendszereket verjünk szét. Fel kell mér-

ni, hogy mi az, ami megfelelő, ami nekünk 

korábban nem jutott eszünkbe, vagy nem tud-

tuk megcsinálni. Csak azért, mert a jelenlegi 

kormány csinálta, nem kell kidobni. Helyes 

dolog például a pedagógusok központi bérezé-

se. Nem fogjuk kidobni. Én azt mondom, 

hogy ha olyan ütemben tudjuk hozni az okta-

tási együttműködés eredményeit, mint az el-

múlt fél évben, és a választók minket választa-

nak, akkor a helyzetet a 2015-ös tanévben 

normalizáljuk, és újra egyensúlyban lesz az ál-

lam központi felelőssége és a pedagógus helyi 

szabadsága.   

 Millei Ilona 
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AZ OSZTATLAN ELISMERÉST KIVÁLTÓ FINN OKTATÁSI MODELLRŐL 
 

Ahol a gyerekek az iskolába az életet mennek tanulni, s azért, hogy rátaláljanak saját útjukra 
 
Ahhoz, hogy bejussunk a Botteni-öböl partján fekvő Rauma nevű település általános iskolájába, nem kell áthaladnunk sem kapun, sem 

kerítésen. Egyszerűen el kell haladnunk egy garázsszerű kerékpártároló és játszótér előtt. A tornateremtől kezdve a zeneteremig bezáró-

lag minden olyan, mintha egyenesen a gyerekekre szabták volna. A 45 perces tanóra folyamán az angoltanárnő ötféle tevékenységet szer-

vez. Már az első pillanatokban valamennyi tanuló figyelmét leköti azzal, hogy a beszélgetés közben kézről kézre adogatnak egy labdát. 

Más országokban is ismert eljárásról van szó, ám az a tény, hogy Finnországban egy tanárra átlagosan 12,4 tanuló jut – ami Európában 

az egyik legjobb diák–tanár aránynak számít – itt különösen eredményesnek tűnik. 

 

Augusztus derekán, még az aratás befejezése 

előtt Fanny Soleilhavoup és Fabienne Moisy 

elkísérték a gyerekeiket egy második tanév-

kezdésre. A házastársuk kiküldetése miatt 

rendelkezési állományban lévő két francia 

pedagógus el sem tudta képzelni, hogy elhatá-

rozásuk, mely szerint gyerekeiket inkább a 

helyi iskolába, mint a francia intézménybe 

járatják, gyökeresen megváltoztatja az okta-

tásról vallott felfogásukat. „A három fiam a 

legjobb úton van ahhoz, hogy emberré váljon” 

mondja Claire Herpin asszony, akinek eltö-

kélt szándéka, hogy még sokáig távol marad 

Franciaországtól. „Tiszteletben tartják a más-

ságukat, ők pedig tisztelik a többieket. A 

tanárok képesek arra, hogy bátorítsák őket, s 

hogy kihozzák belőlük a legjobbat.” Lett 

légyen diszlexia, egyszerű lemaradás vagy 

türelmetlenség, tulajdonképpen mindennapos 

és szokványos problémák, ám ezeket a francia 

oktatási rendszer csak nehezen lett volna 

képes kezelni. 
 

  

Finnországban a legkisebbek a társadalmi 

különbségek 
 

  

Lesznek olyanok, akik nehezen fognak hitelt 

adni a hölgyek beszámolójának egy idegfe-

szültség nélküli, a diákok közti versengés, az 

intézmények közötti konkurencia, tanfelügye-

lők és évismétlés nélküli, mi több, az első osz-

tályban osztályozás nélküli iskola létezéséről, 

amely világviszonylatban a legkiválóbb ered-

ményekkel büszkélkedhet. 

 Az OECD által lefolytatott s a diákok 

tanulásának eredményességét vizsgáló nem-

zetközi program (PISA) felméréseinek ered-

ményei komoly aggodalmat keltenek Német-

országban vagy az Egyesült Királyságban, de 

mind ez idáig kevés figyelemben részesültek 

Franciaországban vagy az USA-ban, noha az 

utóbbiak sem szerepeltek jobban. Az oktatás 

területén végrehajtott fejlesztések ellenére a 15 

esztendős fiatalok olvasásértése, valamint a 

természettudományok és a matematika terén 

elért eredmények alapján ezek az országok az 

OECD országok középmezőnyében helyez-

kednek el. Azon túl, hogy az értékelések 

módszertani szigorúsága kizár mindenfajta 

kulturális alapú megkülönböztetést, külön 

érdekességük, hogy nem bizonyos képzési 

program alapján elsajátított tudásra vonatkoz-

nak, hanem a világ megismerését és a min-

dennapi helyzeteket idéző viszonylatban 

felmerülő nehézségek megoldását szolgáló 

kompetenciák elsajátítását vizsgálják. 

 Márpedig a felmérések váratlanul Helsin-

kit hozták ki példaértékű modellként. A 65 

országra kiterjedő 2009. évi felmérés során 

hasonlóképpen, mint az előző három (2000, 

2003, 2006) felmérésben, az összesített ered-

mények alapján Finnország – Dél-Koreával és 

néhány OECD-tagországgal vagy az OECD-

vel együttműködő ázsiai országgal, illetve 

városállammal együtt (Sanghaj, Honkong és 

Szingapúr) – az élbolyban található. Finnor-

szág eredményei (Dél-Koreával egyetemben) 

a leghomogénebbek, s itt a leggyengébb a 

korreláció az iskolai teljesítmények és a diá-

kok társadalmi-gazdasági háttere között. A 

finn fiatalok 93 százaléka szerez középfokú 

érettségivel azonos értékű bizonyítványt, 

szemben a nyugati országok 80 százalékos 

átlagával. Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy 

az OECD-országok közül Finnországban a 

legkisebbek a társadalmi különbségek. 

 A PISA felmérés eredményei újfajta 

turizmust indítottak el. 2011 augusztusában 

Luc Chatel akkori oktatási miniszter egy 

finnországi látogatást követően kifejtette: „egy 

sor olyan, ott jól bevált eljárással ismerkedtem 

meg, amelyek átültethetők”, egyebek között 

ilyen „az intézmények széles körű autonó-

miája”. Egy évvel később a Socialist Review 

című brit folyóirat méltatta „a felmérések, 

értékelések nélkül működő rendszert”, amely-

nek keretében „délben minden gyerek egész-

séges ebédet kap”. Érkezzen valaki akár a 

francia jobboldali liberálisoktól, akár az angol 

trockistáktól, igyekszik megtalálni azt az 

elemet, azaz azt a fajta innovációt, amely a 

rendszer egészéből kiszakítva beilleszthető a 

saját projektjébe. 

 A nemzetközi sajtó többnyire hallgat a 

„modell” megalkotásának specifikus körül-

ményeiről (lásd a két keretes cikket), ame-

lyekkel több lebilincselő munka is foglalko-

zik. Márpedig a finn modell esetében a „de-

centralizálás” fogalom nem egyenlő a régiók 

versenyeztetésével, a pedagógusok „bevo-

nása” nem egyenlő azzal a törekvéssel, hogy 

növeljék az iskolában kötelezően eltöltendő 

időt, a kiadások tekintetében a mértéktartás 

meghirdetése nem annak a szándéknak az 

elleplezését szolgálja, hogy a magánvállalko-

zásokat fokozottabb részvételre ösztönözzék. 

„Felejtsék el a PISA-t” mondja Jukka Sarjala, 

az 1970-es évek közoktatási reformjának 

egyik szerzője. „Természetesen büszkék va-

gyunk munkánk gyümölcsére. A rendsze-

rünket azonban a maga teljességében kell 

szemlélni, s nem lehet belőle »kimazsolázni« 

ezt-azt.” 

 A finn siker gyökerei nem annyira elvi 

alapokra vezethetők vissza, hanem inkább az 

északi országokra jellemző politikai hagyo-

mányra, miszerint kitartóan ragaszkodnak a 

jóléti állam vívmányaihoz. Amikor Pasi 

Sahlberg professzort 2010. december 10-én a 

PBS amerikai televízió kamerái előtt arra 

kérték, hogy „rántsa le a leplet” a jó pedagó-

giai megoldások „receptjéről,” széles mosoly-

lyal az arcán a következőket mondta: „Tudják, 

nálunk az oktatás az iskolai előkészítőtől az 

egyetemig mindenki számára ingyenes.” Ilyen 

alapadottságok mellett nehéz összehasonlítást 

tenni az amerikai modellel. 

 Finnországban azonban nem csak az 

oktatás teljes ciklusa hozzáférhető ingyenesen. 

A fiatalok 16 éves korukig minden vonatko-

zásban a közösség teljes körű támogatását 

élvezik, beleértve a taneszközök, az étkeztetés, 

az iskolába történő utazás és az egészségügyi 

ellátás költségeit is. A fentiek pénzügyi fede-

zetét többnyire a 360 önkormányzat biztosítja, 

de az állam gondoskodik a rendelkezésre álló 

források felhasználásának összehangolásáról. 

Noha a leggazdagabb önkormányzat, a Hel-

sinkivel szomszédos Espoo esetében az állami 

támogatás mindössze 1 százalék, átlagosan az 

állam a felmerülő költségek 33 százalékát 

állja, de a legszegényebb önkormányzatok 

esetében ez eléri a 60 százalékot is. A kor-

mány ugyanakkor arra törekszik, hogy ne 

létesüljenek magán oktatási intézmények. Az 

utóbbiak a 70-es években gyakorlatilag eltűn-

tek (arányuk mindössze 2 százalék a francia-

országi 17 százalékkal szemben), leszámítva a 

Steiner- vagy Freinet-típusú, alternatív asszo-

ciatív pedagógiát követő intézményeket. 
 

  

A gyerekek az iskolába az életet jönnek 

tanulni 
 

  

Ez az egységes közszolgálat nem tűnik külö-

nösebben költségesnek. Ellenkezőleg!  

 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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AZ OSZTATLAN ELISMERÉST KIVÁLTÓ FINN OKTATÁSI 

MODELLRŐL 
 

(Folytatás a 8. oldalról) 

Vásárlóerő-paritáson számolva Finnország 

egy tanulóra számítva kevesebbet költ a köz-

oktatásra, mint átlagosan a nyugati országok, 

és sokkal kevesebbet, mint az Egyesült 

Királyság vagy az Egyesült Államok. Kiemelt 

figyelmet fordítottak a tanszemélyzet minő-

ségére, a pedagógusok létszámára és képzett-

ségére. A pedagógusszakma immáron nagy 

tekintélynek örvend, és igen keresett lett, an-

nak ellenére, hogy a képzés időigényes (mi-

nimálisan öt, de inkább ennél több egyetemi 

év). Noha a bérek nagyjából a nyugati átlagot 

követik, határozottan magasabbak, mint a 

francia pedagógusoké: az életpálya kezdetén 

az alapfokú oktatásban 36 százalékkal, a kö-

zépfokúban 27 százalékkal haladják meg a 

franciaországi szintet, az életpálya végén aztán 

a bérszínvonal közelít egymáshoz. Tíz pályá-

zó közül egy jut el a tanári pályáig. A peda-

gógusoktól igen erős elkötelezettséget várnak 

el. Közülük többen nem ritkán megadják a 

szülőknek a telefonszámukat vagy az e-mail 

címüket. A pedagógusképzésben nem az ok-

tatás tartalmára, hanem a pedagógiára, azaz az 

ismeretátadás módszereire fordítanak sok időt 

(minimum egy évet). 

 Miközben a nemzetközi modell a teljesít-

ményindikátorokra, az auditálásokra s a rang-

sorolásra helyezi a hangsúlyt, a finn pedagó-

gusok a felmérések másfajta felhasználása 

mellett teszik le a garast. Szerintük a felméré-

seket a pedagógusok és a diákok érdekében, a 

módszerek és a pedagógiai eszközök folya-

matos kiigazítására kell felhasználni, és nem 

szabad, hogy az ellenőrzés és a verseny esz-

közeivé váljanak. Éppen ezért a felméréseket 

mintavétel-szerűen, és nem országos szinten 

végzik. Mindenki ismeri saját iskolájának az 

eredményeit, de más intézményét nem. Több 

önkormányzat fel is lépett azon újságok ellen, 

amelyek ezeket az értékeléseket nyilvános-

ságra akarták hozni. S bár a bíróságok elma-

rasztalták az önkormányzatokat, a sajtó több-

nyire a hallgatást választotta. 

 Ulla Rohiola asszony, Rauma település ál-

talános iskolájának az igazgatóhelyettese az 

alábbiak szerint határozta meg küldetését: „Az 

a feladatunk, hogy biztosítsuk minden gyerek 

integrálását. Minden egyes gyerek fontos szá-

munkra!” Minden iskolai hátrányra, társadalmi 

különbségre, iskolai, érzelmi vagy szociális 

nehézségre megfelelő választ kell adni. „Ha jól 

érzed magad a csoportban, s a neked megfelelő 

szinten tanulhatsz, akkor nem leszel frusztrált” 

fejtegeti. „Egy gyors felfogású gyerek iskolai 

tanulmányai során mindvégig jól megvan egy 

lassúbb felfogású társával, ha nap mint nap 

figyelembe vesszük mindkettőjük igényeit.” 

 „A 90-es években ösztönöztük az iskolák 

közötti versengést, sőt Helsinki egy konzerva-

tív városi tanácsnoka még annak reklámozását 

is szorgalmazta. Ma már tudatában vagyunk 

annak, hogy ez hiba volt” mondja Susse 

Huhlta helsinki finn nyelvész professzor. A 

körzetesítés megszüntetését követően, elsősor-

ban a fővárosban fontos jelenséggé vált a leg-

jobb iskolák utáni hajsza, így itt a hetedik osz-

tályos, 13 éves gyermekek 30 százaléka nem a 

lakóhelye szerinti körzeti iskolába jár. Tuomas 

Kurttila, a szülőket tömörítő liga vezetője sze-

rint ez csak következménye a társadalmi kü-

lönbségek rohamos növekedésének, a finn tár-

sadalom átalakulásának. „Fennáll annak a ve-

szélye, hogy az oktatáspolitikánk puszta kira-

kattá válik, és meggyengül a szociális politi-

kánk. Napjaink sikereit a 70-es, 80-as évek 

alapozták meg. A jövő sikereinek az alapjait 

viszont napjainkban kell lerakni. Még mindig 

sok gyerek nem jut túl a kötelező iskolázta-

táson. Derűlátó vagyok, de az egyenlőtlensé-

gek kiéleződése miatt nem árt, ha éberek va-

gyunk.” A fentieket Petri Pohjonen, az Orszá-

gos Oktatásügyi Hivatal igazgatóhelyettese a 

következőkkel egészíti ki: „Az iskolától el-

várjuk, hogy választ adjon a társadalom min-

den problémájára. Ennek az elvárásnak azon-

ban a rendszer nehezen képes megfelelni.” 

 Eero Väätäinen hosszú évekig volt igaz-

gató, majd a Helsinkivel szomszédos Vantaa 

város oktatási osztályának a vezetője. A finn 

pedagógusok zöme által osztott érzéseit az 

alábbiakban írta le: „Állandóan szem előtt 

kell tartanunk, hogy a gyerekek nem azért 

járnak iskolába, hogy teszteket oldjanak 

meg. Az életet jönnek tanulni, s szeretnének 

rátalálni saját útjukra. Vajon egyáltalán 

lehetséges-e mérni az életet?” A nemzetközi 

téren legjobban teljesítő európai országban 

igencsak ódzkodnak a rangsorolástól. 

 

Fordította: Forgács András 
 
 

 

Elsősorban politikai küzdelemről van szó 
 

„Kezdetben nehéz dolog volt az egységes iskola megvédése. Töb-

ben ugyanis lehetetlennek tartották, hogy bizonyos tantárgyakat 

mindenkinek tanulnia kell”, emlékszik vissza Jukka Sarjala, aki a 

reform bevezetésének egyik meghatározó szereplője volt, s aki 

2002-ben vonult vissza az Országos Oktatási Hivatal igazgatói 

székéből. 

 A múlt század 60-as éveiben a finn oktatási rendszer még a 

tanulók 11 éves kortól való szelektálására épült. Évismétlés, iskolai 

kudarc, iskolai zsákutca – ebben a sorsban osztozott sok falun élő 

vagy munkáscsalád, miközben az elit azzal gondoskodott reproduk-

ciójáról, hogy gyermekeit többnyire magán-középiskolákba járatta. 

 A szocialista Yrjö Ruutu professzor, aki közvetlenül a második 

világháború utáni években, 1945 és 1950 között volt az oktatási 

hivatal igazgatója, kezdeményezte, hogy minden hét és 16 év kö-

zötti fiatalnak azonos oktatást biztosító, egységes közszolgálatot 

hozzanak létre. Javaslatai azonban elkallódtak a különböző vizsgá-

lóbizottságok útvesztőiben. A következő évtized során az oktatás 

tömegessé válása megváltoztatta a helyzetet. „A változások legfőbb 

mozgatói a szülők voltak, akik nagyon jól látták, hogy nincs bizto-

sítva az esélyegyenlőség” fűzi hozzá Sarjala. 

 1966-ban a centrista agráriusokat és a teljes baloldalt magába 

foglaló finn Népfront három nagy reformprojekttel (egészségügy, 

nyugdíjrendszer, oktatásügy) a tarsolyában került hatalomra. Kü-

lönböző formációkban – időnként a kommunisták és szövetségeseik 

alkotta Finn Népi Demokratikus Liga bevonásával – ez a koalíció 

kormányzott egészen 1987-ig, s ezenközben türelemmel felépítette 

oktatási reformját. Az iskolarendszerről szóló átfogó törvényt 1968-

ban fogadta el a parlament. A törvény a kötelező iskoláztatás egy-

ségesítését s a közszolgálatba való beolvasztását, továbbá a peda-

gógusok sokkal alaposabb képzését irányozta elő. 1972 után először 

az északi térségekben, majd fokozatosan déli irányba és Helsinki 

felé haladva létrehozták az új kilencosztályos „alapozó iskolát”. A 

magániskolák önkormányzati tulajdonba kerültek, ami lehetővé 

tette adósságaik leírását. „Egyesek azt mondhatnák, hogy Svédor-

szág vagy az NDK példája ihletett meg bennünket” folytatja 

Sarjala. „Nekünk azonban megvoltak a magunk elgondolásai, és 

alapvetően egy követelményt tartottunk szem előtt: egy olyan kis 

északi ország, mint Finnország gazdagságának egyetlen forrása a 

humán tőke. Minden egyes emberre szükségünk van.” 

 „A jelenlegi látszólagos konszenzussal a konzervatívok feled-

tetni szeretnék, hogy közülük többen ellenezték a reformot” jegyzi 

meg Ritva Semi asszony, aki a 180 főnyi szakszervezeti funkcioná-

rius egyike. „A 90-es években minden jól alakult. Szerencsére az 

első PISA-eredmények egyfajta pörölycsapást mértek az iskola-

rendszerünket bíráló konzervatív elgondolásokra, amelyek ki sze-

rették volna kényszeríteni a magániskolákhoz és az iskolák 

közti versengéshez való visszatérést” hangsúlyozza Eero 

Väätäinen. (Folytatás a 10. oldalon) 



" 

10  Kitekintő  PEDAGÓGUSOK LAPJA 
 

 

Elsősorban politikai küzdelemről van szó 
 

(Folytatás a 9. oldalról) 

 Sok középiskolai tanár leginkább kétkedően viszonyul a vál-

tozásokhoz, vagy ellenzi azokat. A két legjelentősebb szak-

szervezet véleménye is megosztott. Ám amikor a reform el-

kerülhetetlenné vált, egy újabb nemzedék kiállt az egységért. Az 

1974-ben alapított Egységes Oktatási Szervezetről (OAJ) van 

szó, amely napjainkban a középiskolai tanárok 96 százalékát 

tömöríti, 1984-ben harcba szállt a kormány ellen, és új státust és 

béremelést követelt a pedagógusok számára. Egy hónapig tartó 

sztrájkot követően követeléseiket elfogadtatták, s azóta meg-

kerülhetetlen szereplővé váltak. „A politikusok megértették, 

hogy a reformok sikere érdekében szükségük van a tanárokra” 

magyarázza Ritva Semi. 

 Az oktatási rendszer demokratizálásával párhuzamosan folyt 

az országban a decentralizálás. Az országos program – finnül 

Opetussuunnitelma – volt a motorja az egész folyamatnak. Az 

1970-ben publikált első, igen terjedelmes program aprólékosan 

részletezte, hogy mi a teendő a tantermekben. Az 1985-ben 

megjelent program megelégedett a célok definiálásával, s az 

önkormányzatok feladata volt, hogy saját dokumentumban hatá-

rozzák meg a kitűzött célok megvalósítását szolgáló eszközöket. 

Az 1994-ben született harmadik program még az előzőnél is 

rövidebb, s az intézményekre bízza a saját elképzeléseiket tar-

talmazó kézikönyv megfogalmazását, amely azután beépül az 

önkormányzat programjába. Jelenleg folyik az ötödik program 

kidolgozása. A munka minden szakaszába intenzíven bekap-

csolódnak a pedagógusok, az egyetemi oktatók és a szülők. 

 Egy szaktanár, a Baloldali Szövetség hajdan volt aktivistája 

jelenleg doktori dolgozatot ír arról, hogy a finn oktatási rendszer 

miként áll ellen a neoliberális hullámnak. Véleménye szerint a 

reform sikerei az alábbi tényezőknek tudhatók be: 

 –  a reform hatásai hosszú távon érvényesültek, 

 – a reformot rendkívül széles körű konszenzus övezte, 

 – a tanári szakszervezet meghatározó súllyal tudott fellépni, 

 – a vidék jelentős szerepet töltött be a politikai életben, 

 –  végül a decentralizáció. 

 1991–1993 között, például a nagy gazdasági válság idő-

szakában a költségvetési megszorítások kapcsán a szülők és a 

pedagógusok hatékonyabban léphettek fel az önkormány-

zatokkal, mint a kormánnyal szemben. 
 

Fordította: Forgács András 
 
 

 
 

Tiszteletben tartva mindenki tanulási ritmusát 
 

Az iskolai előkészítő után a finn rendszer szerint „alapozó iskolának” 

keresztelt, kilencosztályos kötelező általános iskola következik, 

amelynek első osztálya a francia iskola-előkészítőnek, kilencedik 

osztálya pedig a francia harmadiknak felel meg. 

 Az iskolák háromnegyedének az összlétszáma 300 tanuló alatt van, 

s csak ritkán haladja meg az 500 főt. A hatodik osztályig egy általános 

képesítéssel rendelkező tanító foglalkozik a gyerekekkel, aki átlagban 

három évig viszi az osztályt. Ezután a „szaktanárok” veszik át a 

stafétabotot. A tanítás reggel nyolckor kezdődik, és a legkisebbek 

számára délután kettőkor, a nagyobbak számára pedig többnyire 

háromkor ér véget. 

 A családi tanácsadás már jóval az iskolakezdés előtt elkezdődik, az 

egészségügyi és szociális gondoskodással foglalkozó intézmények kora 

gyermekkortól kezdve figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését. 

Egyebek mellett az a feladatuk, hogy fényt derítsenek az esetleges 

tanulási nehézségekre, s a problémára még iskolakezdés előtt meg-

oldást találjanak. Ezt követően jut szerephez „a tanulók jó közérzetével 

foglalkozó bizottság”, amely általában hetente ülésezik. Pedagógusok, 

pszichológus, szociális munkás, védőnő és iskolaigazgató közösen, 

szükség szerint – legalább családlátogatás formájában – a családok 

bevonásával keresik a mindenkori problémára a legadekvátabb 

megoldást. Az oktatási törvény a tanulás segítésének három szintjét 

irányozza elő. Az átmeneti nehézségek esetére a tanító vagy a szaktanár 

tanítás előtt vagy után egyéni foglalkozás keretében foglalkozik a gye-

rekkel. Ha a szóban forgó probléma bonyolultabb, akkor a pedagógus 

szakértő kolléga vagy úgynevezett mediátor segítségét veheti igénybe. 

Visszatérő nehézségek esetén az erre a feladatra kiképzett szaktanár 

speciális oktatási programot dolgoz ki, aki azt vagy a szokványos 

tanórákon, vagy különteremben tartott kiscsoportos foglalkozás kere-

tében alkalmazza. Ez a folyamatosan kiigazított támogatás lehetőséget 

teremt arra, hogy száműzzék a költséges, nem hatékony, diszkriminatív 

és megalázó évismétlés gyakorlatát. Annak érdekében, hogy a közel-

múltban nagyobb számban érkezett külföldieket segítsék, finn nyelvi 

különórákkal kiegészített speciális tanterveket vezettek be. A külföldi 

tanulók ugyanakkor heti két órában saját anyanyelvi oktatásban is ré-

szesülnek. 

 A raumai általános iskolában az állandó alkalmazásban lévő peda-

gógusok mellett öt személy lát el kisegítő feladatokat. Közülük ketten a 

foglalkoztatási hivataltól kapják a bérüket, egy fiatal a polgári szolgálat 

keretében dolgozik, és további két oktatási tanácsadót is foglal-

koztatnak. Valamennyiüknek az a feladata, hogy segítsék a rájuk bízott 

461 tanulót, hogy önállókká váljanak és megtalálják a pályairá-

nyultságukat. „Minden szakma értékes” vallja Kristina Volmari, az 

Országos Oktatási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős munka-

társa. „Számos szakirány nagyon keresett.” Egyébként az általános és a 

specifikus szakirányokhoz, ideértve a mesterszakot is, nagyszámú 

tanulási út vezet. Talán azért is, mert a szakmunkásfizetések rendkívül 

vonzók? 

 Ph. D. 

(A fenti cikkek a Le Monde Diplomatique februári számában jelentek 

meg. A lap internetes kiadásának elérhetősége: 

http://www.magyardiplo.hu/) 
 

 

 

Európa, válság, szakszervezetek 
 

A Lengyel Pedagógusok Szakszervezete nemzetközi pályázatot nyert, amelyben konzorciumi tagként magyar részről a PSZ is részt vett. A pro-

jektben részt vevő pedagógus-szakszervezetek képviselői azt elemezték, hogy a gazdasági válság milyen hatással volt az európai oktatásra. A 

február 28-i szófiai konferencia  az első állomása volt annak az egyéves közös munkának, amelynek szervezőként Magyarország idén kétszer is 

helyszínt ad.  

 A Lengyel Pedagógusok Szakszervezete projektfelelőse arról beszélt: eddig úgy gondolták, a tudás az, ami segíti a következő nemzedéket, de 

már látni, a jó oktatás kevés, a munkaerőpiacban való részvételhez olyan mechanizmusok kellenek, amelyek a polgárok érdekeit szolgálják. A 

Bolgár Pedagógusok Szakszervezete képviselője arról beszélt, hogy a pénzhiány miatt a tervezett reformokat nem sikerült megvalósítani. A ma-

gyar helyzetet dr. Horváth Péter, a PSZ igazgató-titkára mutatta be, aki beszámolt arról, hogyan alakult a magyar oktatás helyzete a rendszerváltás 

óta, és számokkal bizonyította, hogy az elmúlt években hogyan csökkentek az oktatási ráfordítások. Bemutatta azt az érdekvédelmi munkát, 

amelyet a PSZ folytatott a kollégák érdekében a magyar kormánnyal való tárgyalások során. A résztvevők bepillantást nyerhettek még a szerb, a 

montenegrói, a portugál és a román oktatási helyzetbe, az ottani szakszervezeti munkába. 
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Paár Ádám 

ROMA MEDIÁTOROK 
Elakadt társadalmi mobilitás 

 

A szakemberek régóta próbálják felhívni a figyelmet a magyarországi romák oktatásával kapcsolatos problémákra. De ne gondoljuk, 

hogy a romák helyzete csak magyar vagy közép- és kelet-európai probléma. Az Európai Unió legnagyobb (10-12 milliós) kisebbségi 

csoportjáról van szó, vagyis a romapolitikát is olyan tényezőnek tekinthetjük, amelyik az európai kohézió erősítésére hivatott. A hazai és a 

nemzetközi szakirodalom a diszkriminációban, a szegregációban és a marginalizációban jelöli meg a romák alacsonyabb iskolai 

részvételének az okát. De az okok valójában mélyebbek. 
 

Köztudomású, hogy Magyarországon az ál-

lamszocialista rendszer nagy lépéseket tett ab-

ba az irányba, hogy ledöntse az előítéletek és 

privilégiumok ósdi falait az oktatás-nevelés te-

rén. Milliók áramlottak be az iskolarendszerbe 

a falusi szegénysorról, a zsellérsorról és a ci-

gánysorról is. Elsőre úgy tűnik, hogy a társa-

dalmi mobilitás igénye teljesült. Sőt a romák 

iskoláztatása szempontjából az összkép első 

ránézésre még imponálóbb az 1960-as évek-

ben, amikor a roma fiatalok 90 százaléka részt 

vett az iskolarendszerben. A roma népesség 

harmada analfabéta volt, az 1990-es évek vé-

gére ezt a 14–19 éves korosztályban teljesen 

sikerült felszámolni.  

 Az 1971-es első, Kemény István által vég-

zett országos cigányvizsgálat megállapította, 

hogy a magyarországi cigányság továbbtanu-

lási mutatói elmaradnak az országos átlagtól: a 

15 évesnél idősebb cigányok 0,5 százaléka ju-

tott el az érettségiig és 0,1 százalékuk a diplo-

máig. A kutatás felhívta a figyelmet a szocia-

lista rendszer önképe és a társadalmi valóság 

közötti ellentmondásra: egyenlősítési szándék 

ide vagy oda, az iskolák már (vagy még) akkor 

is szelektáltak, ha más módon is, mint a régi 

(és új) polgári világ iskolái. Az 1970-es évek-

től egyre jobban elterjedt a roma tanulók 

gyógypedagógiai tagozatra vagy kisegítő osztá-

lyokba irányításának gyakorlata, amelyik túlélte 

a rendszerváltást is. (Dupcsik 2009, 212.)  

 A rendszerváltással a helyzet nem javult, 

hanem romlott. Az általános iskola felső tago-

zatán – részben a szaktárgyak miatt megnöve-

kedett tananyag következtében – megkezdő-

dik egy lassú lemorzsolódás. Egyértelműnek 

látszik, hogy a bajok forrása az általános is-

kola felső tagozatában keresendő. Itt kezdődik 

el az olló szétnyílása a többségi társadalom 

gyermekei és a roma gyermekek között, ame-

lyik aztán felelős a későbbi életpályáért. 
 

 

A romák iskoláztatásával kapcsolatos 

problémák 
 

 

Konszenzus van abban a kérdésben, hogy a 

romák felemelésének kulcsa az oktatás. 

Azonban ennek kimondása még nem elég. 

Minden országban érvényesül több-keve-

sebb szegregáció a romákkal szemben, 

emellett a roma családmodell bizonyos sa-

játosságai (pl. az időkezelésnek a többségi 

családokhoz képest lazább jellege, a gyer-

mekek „demokratikus” bevonása a családi 

döntéshozatalba, a szülők és a gyermekek 

közötti melegebb kapcsolat) nem illesz-

kedik az iskola szükségszerűen zárt, hierar-

chikus, sőt „autoriter” világához, ahol min-

dent a pontos időbeosztás strukturál.  

 A családban a roma gyerek egyenrangú fél, 

míg az iskolában alárendelt. A klasszikus roma 

családmodell megengedőbb a gyermek kíván-

ságaival szemben, mint a többségi társadalom 

családmodellje, az iskola viszont a „késleltetett 

jutalmazás” logikájára épít, amelyik bizonyos 

erőfeszítést kíván meg a tanulóktól. A gyerek-

nek meg kell tanulnia türelmesnek és csen-

desnek lenni, és azt, hogy ki kell érdemelnie a 

figyelmet. Ez ellentétben áll a családban betöl-

tött státussal, ahol a gyermek áll a közép-

pontban. Ez a helyzet már önmagában is hor-

dozza az összeütközés lehetőségét. Ezt még 

fokozza, hogy a konfliktushelyzet egy roma–

gádzsó viszonyrendszerbe helyeződik bele, 

ahol a tanár nemcsak általában a hatalmat, ha-

nem a gádzsók értékrendjét is közvetíti.  

 Arról nem beszélve, hogy például a bal-

káni országokban a romák zárt közösségei 

megőrizték eredeti nyelvüket, így a többségi 

nyelv nem kellő szintű ismerete is hátráltatta 

beilleszkedésüket és a gyermekek iskolai tel-

jesítményét. (Magyarországon ez utóbbi prob-

léma nem releváns, mivel a magyarországi 

romák 89 százaléka anyanyelveként beszéli a 

magyar nyelvet.)  

 Ha ez még mind nem lenne elég, az objek-

tív tényezők, vagyis a roma közösségeket sújtó 

mélyszegénység, az alacsonyabb szintű fog-

lalkoztatás, a lakóhelyi gettósodás mind hoz-

zájárult ahhoz, hogy a roma gyerekek nagyobb 

arányban morzsolódtak le, mint a többségi 

családok gyermekei. Ebben nem volt kü-

lönbség jóléti és kevésbé jóléti társadalmak kö-

zött. Döbbenetes adat például, hogy az 1970-es 

években a finnországi romák 25 százaléka 

semmilyen szintű oktatásban nem vett részt.  
 

 

Roma mediátori modellek 
 

 

Az Európai Unió számos országában alkal-

maznak roma mediátorokat vagy – más néven 

– roma iskolai asszisztenseket, akiknek kü-

lönböző feladataik lehetnek, de alapvetően két 

nagy feladatkört ölel fel a tevékenységük: a 

tanárok munkájának segítését (vagyis az is-

kolán belül a tanár–diák interakcióban való 

részvételt), valamint az iskola és a szülői ház, 

a roma közösségek közötti kapcsolattartást (az 

iskola–közösség interakcióban vesznek részt). 

A program a szubszidiaritás elvére épül, 

amely szerint a kisebb közösségeket be kell 

vonni a megoldások keresésébe (ez az európai 

fejlesztési politikának és a római katolikus 

egyház szociális tanításának egyaránt az alap-

elve, sőt a nyugat-európai liberális pártoké is). 

A roma közösségekből származó mediátorok 

révén az Unió, illetve az egyes államok okta-

tási minisztériumai, valamint az NGO-k be-

vonják a roma közösségeket is az iskoláztatás 

kérdésébe, erősítik a roma közösségek kap-

csolatát az iskolával, és segítik feloldani a 

konfliktusos helyzeteket. 

 Nem véletlen, hogy az 1980-as években a 

spanyolországi Andalúzia régiója vált a roma 

mediátori rendszer kísérleti terepévé. Talán se-

hol nem olvadt úgy össze a többségi társada-

lom és a cigányság kultúrája, mint Spanyolor-

szág déli területén. Maguk az andalúzok is 

úgy tekintettek a közöttük élő gitanos cigány 

népcsoportra, mint a régió kultúrájának auten-

tikus képviselőire: ebben a kultúrában mára 

elmosódott a határ az autentikus kasztíliai és a 

cigány jelleg között (l. flamenco tánc). Egy 

ilyen közösség nem maradhatott közömbös a 

cigányság rosszabb iskoláztatási, továbbtanu-

lási mutatóival szemben (nem árt picit elgon-

dolkodni ezen is: már a program elindulásá-

hoz is szükség volt egy pozitív alapállásra, 

hogy egyáltalán valami történjen. Ebben a po-

puláris kultúrának volt szerepe). 

 Az 1990-es és 2000-es években mind 

többen követték az andalúz példát (l. a táblázat). 

Csehországban 1998-ban kezdték el alkalmazni 

a programot. Finnországban követték a 

mediátori mintát, majd 2001-től Svédországban 

is. Mindkét skandináv országban korábban 

hosszú üldöztetéseket és mellőzöttséget kellett 

elszenvedniük a romáknak. A svéd jóléti állam 

„sötét oldala” (több más országhoz hasonlóan), 

hogy 1975-ig kényszersterilizálásnak vetették 

alá őket egy XIX. századi hibás álgenetikai, 

szociáldarwinista feltételezésből kiindulva 

(miszerint a bűnözés, alkoholizmus, lustaságra 

való hajlam öröklődnek, és ezeknek a voná-

soknak a hordozóit hatványozottan az olyan 

szegény csavargó népségben látták, mint a 

romák). Csak 1977-ben hoztak törvényt először 

a romákkal szembeni diszkrimináció tiltására. 

1999-ben ismerte el a svéd állam a romákat 

hivatalos kisebbségként, 2001-ben pedig itt is 

elindult a roma mediátori program.  

 A 2000-es évek elején több közép- és 

kelet-európai ország is próbaprojekteket szer-

vezett, majd fokozatosan beemelték oktatási 

rendszerükbe a mediátori rendszert. Az igye-

kezet nem volt független a közép- és kelet-

európai országok EU-csatlakozási szándékától 

(tekintve az itt élő roma népesség nagy ará-

nyát).   (Folytatás a 12. oldalon)  

http://spraakbanken.gu.se/personal/lars/pblctns/FinnishRomani.pdf
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ROMA MEDIÁTOROK 
 

(Folytatás a 11. oldalról) 

Lengyelországban először az ország déli ré-

szén, Malopolska régióban kezdték el alkal-

mazni a programot 2001-ben. A jó tapasz-

talatok hatására a programot 2003-ban állami 

szintre emelték. A mediátori rendszer filozó-

fiája, hogy a roma gyerekek iskolai beillesz-

kedését nem lehet elősegíteni anélkül, hogy 

magukat az érintetteket ne vonnák be a tanár–

diák és tanár–szülő interakcióba.  

 A mediátorok nagyon különböző státust 

élvezhetnek. Egyes országokban (Csehország, 

Szlovákia) a mediátorok munkáltatója az is-

kola, más országokban a mediátorok NGO-k 

alkalmazásában állnak (Franciaország, Auszt-

ria, kezdetben Bulgária). Bizonyos országok-

ban helyi vagy regionális szintről jött a kez-

deményezés (Andalúzia), másutt európai pro-

jektek keretében valósították meg (Finnor-

szág, Svédország, Románia). A közös azon-

ban, hogy minden országban a mediátorok a 

roma közösségből jönnek. A roma mediátorok 

alkalmazásának a specifikus feladatok ellátásán 

(tanár–diák kapcsolat és iskola–roma közösség 

kapcsolat elősegítése, tanulási hátrányok ledol-

gozása, házi feladatok megoldásában való se-

gítés, szabadidő-tevékenységek szervezése) túl-

menően még egy nem lebecsülendő haszna 

van: példaképeket állítanak a roma gyerekek 

elé. Ez pedig talán a legfontosabb. 
 

 

Néhány javaslat a pozitív roma önkép 

kialakításához 
 

 

A mediátori rendszeren és általában az intéz-

ményes oktatás szintjén kívül vannak még 

olyan lehetőségek, amelyek segíthetik a roma 

integráció ügyét.  

 1. A tömegkultúra szerepe és felelőssége 

 Magyarországon állandósult egy vita a 

cigányság integrációja kapcsán, amelyik úgy 

egyszerűsíthető le, hogy „munka” vagy „ok-

tatás”. Akadnak, akik az oktatás mindennél 

előbbre való voltát hangsúlyozzák. Mások 

ellenben arra intenek, hogy addig hiú remény 

az oktatástól várni a cigányság felemel(ked)é-

sét, amíg az állam a munkahelyteremtést nem 

ösztönzi azokban a leszakadó térségekben (a 

„belső periférián”), amelyekben a hazai roma 

társadalom nagy része él.  

 Mindkét álláspont jogosságát és indokolt-

ságát elismerve a Méltányosság Politikaelem-

ző Központ részéről egy harmadik szempon-

tot is be kívánunk emelni: az állampolgári ne-

velést, ezen belül pedig kiemelten azt, hogy a 

(tömeg)kultúra mit tehet az integráció érdeké-

ben. Magyarországon 1989-ben sikeresen be-

vezették intézményi szinten a demokráciát, de 

elmulasztottuk az állampolgári közösség meg-

teremtését. Holott nyugati példákból tudjuk, 

hogy a kultúrának és az egyesületi életnek 

óriási szerepe van a társadalmi kohézió meg-

teremtésében. 

 2. Kisebbségi szempontból elveszett a 

múlt  

 Magyarországon nincsenek olyan művé-

szi alkotások, filmek, filmsorozatok, amelyek 

feldolgoznák a XX. század történelmét, nem 

beszélve a közelmúlt történetéről – pláne egy 

kisebbség, jelen esetben a romák szemszögé-

ből. Készült ugyan pár jó film, de kifejezetten 

tömegfilm, amelyik populáris eszközökkel, de 

természetesen hitelesen és társadalomtörténeti 

megalapozottsággal mutatná be a XX. század 

történelmét, a trianoni békeszerződés hatásait, 

a zsidókérdést, a holokausztot, a kitelepítése-

ket, a rendszerváltást, nemigen – főleg nem a 

kisebbség szemszögéből. Nagy szükség van 

az önreflexióra a többségi társadalom részéről: 

de az önreflexió korántsem csak a jelenre, 

hanem a múltra is kell, hogy vonatkozzon. 

Másrészt az önreflexió mikéntjével kapcsolat-

ban fontos hangsúlyozni, hogy ez ne csupán a 

politika és a tudomány feladata legyen, hanem 

legyen művészi, tömegkulturális jellegű. A 

sokak által lenézett dél-amerikai szappanope-

rák például éppenséggel segítettek a társa-

dalmi kohézió megteremtésében.  

 3. Romák a filmvásznon 

 Nálunk a többségi társadalom és a ro-

ma közösség elidegenedésének egyik oka, 

hogy a média meg a filmművészet nem 

adnak közös élményeket, nem teremtenek 

közös élményvilágot, érzelmi közösséget. 

Miért nem dolgozzák fel a rendezők az 

elmúlt évszázad történéseit, benne akár a 

magyarországi cigányság történetét, bemu-

tatva, hogy együtt éltek, dolgoztak, szen-

vedtek a többségi társadalommal? Miért 

nem készült még film 1848 vagy 1956 ci-

gány szereplőiről?  

 Ahogyan Kapitány Gábor és Kapitány 

Ágnes bemutatták egy tanulmányukban, az 

Egyesült Államokban például a filmek 

szinte előkészítették a terepet az afroame-

rikaiak integrációja számára, azzal, hogy a 

közönséggel elfogadtatták, hogy fekete cow-

boyok legyenek (a történeti hitelességnek 

amúgy megfelelően!), aztán fekete katonák, 

rendőrök, bírák, ügyészek, ügyvédek, orvo-

sok, végül fekete politikusok. Ott sem ment 

egyik napról a másikra! A filmek mindig 

„egy lépéssel” a társadalmi elfogadottság 

szintjét megelőzve szinte propagálták az 

emancipációt, és kiszabadították a feketéket 

a sztereotípiák, a „zenész-sportoló-komikus 

karakter” háromszögének fogságából. Ma-

gyarországon sajnos a túlzott tapintat kul-

túrája is akadályozza a romák múltbéli és 

jelenlegi élethelyzetének feldolgozását a 

tömegkultúra populáris eszközeivel. A 

másik probléma a forráshiány: a roma 

népességnek, mivel kultúrája a XIX. szá-

zadig, de olykor a XX. századig orális jel-

legű volt, nem voltak, nem lehettek forrásai. 

A külvilág pedig – mivel nem ismerte – 

ellenségesen, sőt megvetéssel ábrázolta a 

romák világát. De szerencsére Magyar-

országon is van (még) romológia, amelyik 

sokat tehet a roma közösségek emlékeze-

tének összegyűjtése és dokumentálása ér-

dekében. 
 

Európai mediátori programok 

Ország 
Roma mediátorok 

alkalmazásának kezdete 
Feladatkör Felelős szervezet 

Andalúzia (Spa-

nyolország) 

1980-as évektől kapcsolattartás a családok és az iskola között lokális és regionális közigazgatási 

szervezetek 

Ausztria 1991 (Oberwartban, Burgenland), 

1994 (Bécsben)  

kapcsolattartás a családok és az iskola között, a 

roma gyermekek számára segítségnyújtás házi 

feladatok elkészítésében, roma kultúra és nyelv 

bevonása az iskola életébe 

roma NGO-k  (Romano Centro 

szervezet), Nyitott Társadalom 

Alapítvány 

Bulgária 1998 (pilot projekt), 2001 kapcsolattartás a családok és az iskola között NGO-k, később az oktatási mi-

nisztérium szervezésében 

Csehország 1998 a kommunikáció megkönnyítése a tanárok és a roma 

gyerekek között, kapcsolattartás a családokkal 

NGO-k 

Egyesült Királyság 1990 tanárok munkájának segítése helyi oktatási hatóságok 

Finnország 2001–2004 kapcsolattartás a családok és az iskola között oktatási minisztérium+ európai 

projekt 

Franciaország az 1990-es évek közepe kapcsolattartás a családok és az iskola között roma NGO-k, az önkormány-

zatok és az iskolák 

(Folytatás a 13. oldalon) 
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(Folytatás a 12. oldalról) 

Horvátország 2000 (pilot projekt),  2003 kapcsolattartás a családok és az iskola között, a 

roma gyermekek számára segítségnyújtás házi 

feladatok elkészítésében, szülők bevonása az is-

kolai életbe, az iskolák és hatóságok informálása 

azokról a speciális problémákról, amelyek a roma 

közösséget érik 

oktatási hatóságok 

Lengyelország 2001 (pilot projekt),  2004 a roma gyerekek kommunikációjának segítése, 

pszichológiai támogatás nyújtása a roma gyerekek 

részére, tanár–szülő megbeszéléseken való rész-

vétel 

regionális közigazgatási szerve-

zetek+ 

NGO-k 

Litvánia 2002 kapcsolattartás a családok és az iskola között európai Socrates-Comenius prog-

ram 

Magyarország 2001 (mint roma családi koordi-

nátorok, pedagógiai assziszten-

sek) 

romák szolgáltatásokhoz való hozzájárulás előse-

gítése, konfliktuskezelés, az érintettek bevonása a 

megoldáskeresésbe 

NGO kezdeményezések, kor-

mányzati szint 

Olaszország 1996 kapcsolattartás a családok és az iskola között helyi hatóságok 

Románia 1996 (pilot projekt), 2003 kapcsolattartás a családok és az iskola között roma és nem roma NGO-k 

Svédország 2001 kapcsolattartás a családok és az iskola között európai Socrates-Comenius prog-

ram 

Szlovákia 1994 (pilot projekt), 2001 a tanárok munkájának segítése, a roma gyerme-

kek szabadidős tevékenységeinek szervezése (ki-

rándulások, művészeti tevékenységek, klubok 

stb.), a tanulási körülmények segítése, segítség-

nyújtás a nyelvi hátrányok ledolgozásában 

NGO-projektek, oktatási minisz-

térium+EU (együttműködés az 

egyházakkal is) 

 

Fontosabb felhasznált források és irodalom 
 

Babusik Ferenc (szerk.): A romák esélyei Magyarországon. Aluliskolázottság és munkaerőpiac – A cigány népesség életesélyei 

Magyarországon. Bp., 2002., Kávé Kiadó 

Dupcsik Csaba: A Magyarországi cigányság története. Bp., 2009., Osiris Kiadó  

Garam Katalin: Nem a romákról, hanem a romáknak kell beszélni – „Romakérdés” Svédországban. Egyenlítő. 2007/1. 14–17. o.  

Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: A „másság” megjelenései a filmművészetben. Kultúra és Közösség. 2008/1. 20–34. o. 

Calin Rus: Education of Roma/Gypsy children in Europe. The training of Roma school mediators and train assistants. 2004., 

Institutul Intercultural Timisoara.  

http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/Mediators_EN.pdf 

Calin Rus: The situation of Roma School Mediators and Assistants in Europe. 2006.  

http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/Mediators_Analyse_EN.pdf
 

 

AZ EGYETEMISTÁK KÖZÖTT A JOBBIK A LEGNÉPSZERŰBB 
 

A Fidesz csak a harmadik az egyetemisták és főiskolások pártpreferenciáit feltérképező Aktív Fiatalok Magyarországon (AFM) 

kutatócsoport felmérése szerint. A Népszabadság cikkében a szakértő a politikából való kiábrándultsággal magyarázta a 

helyzetet. A hallgatók 33 százaléka szerint jobb a diktatúra.  
 

33 százalékos népszerűséggel az első a politikai pártok között a 

Jobbik, mutatta ki a felsőoktatásban részt vevők között végzett 

kutatás. A Népszabadságban közölt eredmények szerint a 

második a még szakadás előtt álló LMP volt, amelyre a biztosan 

választók 29 százaléka szavazott volna. A diákok 24 százaléka a 

Fideszre, 7 százaléka az MSZP-re és 5 százaléka a DK-ra 

szavazna. Az adatfelvételt az készítette, amely számos más 

kérdés mellett a pártpreferenciákra is kíváncsi volt. 
 A 2011. december és 2012. február között, döntően online – 

kisebb részt személyes kérdezéses módszerrel – készített kutatás 

reprezentálja a magyarországi nappali tagozatos főiskolások és 

egyetemisták véleményét. 
 A kutatás egyik munkatársa, Róna Dániel szociológus 

szerint egy párt, jelen esetben a Jobbik markáns előnye olyan 

jelentős ebben a generációban, amelyre csak a kilencvenes 

években volt példa: akkor a Fidesz volt felülreprezentálva a 15–

29 éves korcsoportban. A Jobbik támogatottsága négyszer-

ötször magasabb a 18–29 éves korosztályban, mint a 60 év 

felettiek körében, írja a lap. Hozzá kell azonban tenni, a 

hallgatók között nagyon erős a kiábrándultság a hagyományos 

pártokból és általában a politikából. 

 Az LMP-vel kapcsolatban Róna Dániel szociológus el-

mondta: ha nemcsak a felsőoktatásban tanulókra koncentrálnak, 

hanem az összes fiatalt kutatják, akkor a Fidesz nyilván meg-

előzi a zöldpártot. 
 Azzal, hogy a demokrácia minden más politikai rendszernél 

jobb, 2008-ban még a fiatalok 52 százaléka értett egyet, az 

Aktív Fiatalok vizsgálatban viszont a megkérdezett hallgatók 

mindössze 39 százaléka. Róna Dániel szerint az elittel szembeni 

általános elégedetlenség az egyik oka, hogy miért népszerűbb a 

Jobbik a 30 év alattiak körében. Azzal az állítással, hogy 

„bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint egy 

demokrácia”, a hallgatók 33 százaléka értett most egyet, míg 

2008-ban csak 18 százalék. Nem meglepő: a Jobbik-szavazók 

52 százaléka szerint a diktatúra bizonyos helyzetekben jobb 

lehet a demokráciánál. 
 A kutató azt mondja, a cigányellenesség önmagában még 

nem elégséges ahhoz, hogy valakiből Jobbik-szavazó legyen, 

cigányellenességet ugyanis a fideszes és szocialista szavazók 

közt is mértek. 
 A kutatást tavasszal megismétlik. 

Forrás: Index 

http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/Mediators_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/Mediators_Analyse_EN.pdf
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„PISTÁNAK JÓ LESZ” 
Listázta a diákokat az ELTE BTK HÖK 

 

Világnézetük, pártszimpátiájuk, vélt származásuk és felekezeti hátterük szerint listázta a gólyatáborba jelentkezőket az ELTE BTK 

Hallgatói Önkormányzata (HÖK) – adta hírül az atv.hu február 19-én. A listán betűkódok jelölték a származást. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen az esetleges hallgatói listák ügyében azonnali vizsgálat indult. 
 

2005 óta Jobbik-tagok voltak a Bölcsészkar 

HÖK-elnökei: Szávay István, Nemes László, 

valamint a diáktüntetéseket támogató tanáro-

kat mószeroló leveléről elhíresült Garbai 

Ádám is. Szintén a Jobbik-alomba tartozott a 

legtöbb alelnök és aktivista is. 
 Az atv.hu kiderítette: a gólyatáborba 

jelentkező hallgatókat éveken át listázta a 

HÖK. A listában feltüntették több száz 

gólya pártszimpátiáját, felekezeti hátterét 

és vélt származását is. Az adatbázis egyik 

szerkesztője és a jelenlegi HÖK-elnök 

elismerte a listák létét, de állításuk szerint 

a kényesebb részleteket utólag hamisí-

tották oda. 
 

 

Személyes megjegyzések 
 

 

Az atv.hu birtokába került lista 2009-ben 

készült, 600 hallgató adatai és a hozzájuk 

fűzött megjegyzések szerepelnek rajta. 

Olyanok, mint például: „filmbuzi, ateista, 

Demszky-ismerős”, vagy éppen „rendes 

néptáncos katolikus lány, pistának jó lesz :)”, 

máshol pedig „csúnya zsidó feje van”. To-

vábbi elképesztő megjegyzések még: „MTK-

szurkoló, de amúgy refi”, „egészséges 

világlátású, klassz csaj”, „Ismerős Arcok a 

kedvence és Horthy emlékiratai”. „Félvér 

lehet a kislány, és az összes képen óriási 

ribanc”, „szerintem cigó”, „biztos, hogy 

ratyi”, „Kürt alapítványi iskola sok zsidó 

tanárral”, „langy fideszes”, „belpesti zsidó 

p...”, „jó segg”, „b...ni való egyiptológus”. 
 A jelenlegi HÖK-elnök, Garbai Ádám 

még gólyaként szerepel a listán, róla azt ír-

ják: Baján született, orosz-szlavisztika szakos 

és Garbai Emese öccse. 
 2007-ben és 2008-ban is készült hasonló 

lista, és azóta is minden évben elkészítik. Az 

új hallgatók adatai között a középiskolájuk, te-

lefonszámuk és pólóméretük mellett az is sze-

repel, hogy kérnek-e kollégiumi elhelyezést. 
 

 

Betűkódok jelölik a származást 
 

 

A listán egy oszlopban I és N betűk, azaz 

igen és nem utal a gólyák származására. Az 

eldöntendő kérdés pedig az, hogy az illető 

zsidó-e. Szintén kódokkal tüntetik fel a párt-

szimpátiát: az A jelölte az MSZP-t, a B az 

SZDSZ-t vagy az LMP-t, a C a Fideszt, a D 

pedig a Jobbikot. 
 Az ELTE rektorhelyettese szerint elkép-

zelhetetlen a listázás, ha azonban mégis 

megtörtént, az rendőrségi ügy. 
 

 

Vizsgálat indult a listák miatt az ELTE-n 
 

 

Azonnali vizsgálat indult az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen az esetleges hallgatói 

listák ügyében – mondta Fábri György, az 

intézmény kommunikációért felelős rektor-

helyettese. 
 Az egyetem rektora, miután a sajtóból ér-

tesült bizonyos hallgatói listákról, azonnal 

vizsgálóbizottságot hozott létre. A testületben 

a rektori vezetés vesz részt, és amint ered-

ményre jutnak, rögtön tájékoztatják a nyil-

vánosságot – ígérte Fábri György. A rektor-

helyettes kijelentette, az az egyetem érdeke, 

hogy minél előbb tisztázzák a helyzetet. 

 Hozzátette, az egyetemnek a törvény 

alapján és a szellemiségét tekintve is az a 

megkérdőjelezhetetlen álláspontja, hogy az 

ELTE-n a pártpolitikának nincs helye. Ehhez 

az egyetem rendkívül következetesen tartja 

magát – tette hozzá. A Hallgatói Önkor-

mányzatok Országos Konferenciája nem 

kíván nyilatkozni, amíg az ELTE ki nem 

vizsgálta a hallgatók listázásával kapcsolatos 

ügyet – közölte Nagy Dávid elnök. 

 Az adatbázis egyik szerkesztője és a hall-

gatói önkormányzat elnöke elismerte a listák 

létét, de állítják, a kényes részleteket utólag 

hamisította valaki. Az ELTE rektorhelyettese 

azt mondta, ha ez megtörtént, az nem egye-

temi, hanem rendőrségi ügy – olvasható a 

hírportálon. Forrás: HVG.hu; MTI 
 

 

A miniszter szerint a diákok 

belháborúja a listázás 
 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere diákok közötti 

belháborúnak minősítette február 21-én a hallgatók listázásá-

val kapcsolatos ügyeket. A miniszter úgy fogalmazott: ameny-

nyire a hírekből meg lehet állapítani, úgy látja, hogy diákok kö-

zötti, illetve egyetemi belháborúról van szó, amelyben számos 

érdek ütközik egymással. 
 

A miniszter azt mondta, sokan hozzáférhettek azokhoz a listákhoz, 

és nem tudni pontosan, mi történt. Azt látni, hogy többen ringbe 

szálltak. Reméli, eljutnak odáig, hogy megtudják, mi is történt, 

megnyugszanak a kedélyek, és mindazok, akiknek az a dolguk, 

hogy a felsőoktatás javításával foglalkozzanak, ezt fogják tenni. 

 Arra a felvetésre, folytatja-e a tárgyalásokat a Hallgatói Ön-

kormányzatok Országos Konferenciájával, Balog Zoltán azt vá-

laszolta: miért ne folytatná, rajta nem fog múlni. 

 A listázással kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Főigazgatósága a Nemzeti Nyomozó Irodát jelölte ki az 

eljárás lefolytatására, az NNI pedig feljelentéskiegészítést rendelt 

el – tudta meg az ORFK kommunikációs szolgálatától csütör-

tökön az MTI. 

 A Semmelweis Egyetem amiatt indított vizsgálatot, mert az 

intézmény egy csoportja obszcén jelzőkkel listázta a hallgatókat 

írta meg az Eduline. Az Instruktor Öntevékeny Csoport elnöke 

hamisítványnak nevezte a listát. 

Az oktatók négy százalékát bocsátja 

el az ELTE BTK 
 

Huszonkét oktatójától válik meg az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kara (BTK) – közölte 

Dezső Tamás, a kar dékánja február 25-én. Dezső Tamás elmondta, 

az egyetemi költségvetési megszorítások miatt március elsejétől 

22 oktatót küldenek el. Nyugdíjas korú, 62, illetve 65 év fölötti 

kollégákról van szó. További tíz, félállásban dolgozó oktatójukat 

pedig arra kérik, hogy igényeljenek fizetés nélküli szabadságot az 

év végéig. 
 

 

Felfüggesztették az ELTE HÖK-öt 
 

Törvénytelenség gyanúja merült fel a hallgatók adatainak kezelé-

sével kapcsolatban, ezért felfüggesztette a listázó HÖK-öt Mezey 

Barna rektor, írta az [origo]| február 20-án. Fábri György, az ELTE 

közkapcsolati rektorhelyettese szerint az ELTE rektora törvé-

nyességi felügyeletet ellátó kötelezettségénél fogva hozta meg a 

döntést, mivel a hallgatók adatainak kezelésében törvénytelenségek 

gyanúja merült fel. Bár még csak gyanúról van szó, az ELTE-nek 

meg kell védenie a hallgatóit, a rektor ezért hozta meg a döntést, 

mondta Fábri. Mint elmondta: nemcsak a lista készítése, de annak 

nyilvánosságra kerülése is súlyos aggályokat vet fel. Mezey Barna, 

az ELTE rektora emellett bejelentést tett az illetékes hatóságoknál, 

hogy a jogsértő adatkezelés ügyében eljárjon. 
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Világnézeti vita 
Balog Zoltán: Nem kötelező a hit- és erkölcstan 

 

Lendvai Ildikó (MSZP) képviselő arról kérdezte Balog Zoltán 

minisztert február 20-án, hogy „hogyan kívánják elkerülni, 

hogy a bizonyítványokból kiolvashatók, illetve kikövetkeztet-

hetők legyenek a tanulók világnézetére, vallására, illetve 

vallástalanságára vonatkozó adatok?” 

 

A miniszter válaszát azzal kezdte, hogy a köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény „nem vezet be kötelező hit- és erkölcstanoktatást. 

A készülő rendelet egyértelműen előírja majd, hogy a tanügyi 

dokumentumokban minden esetben az »Erkölcstan/Hit- és 

erkölcstan« megnevezést kell használni. Így ezek a dokumentumok 

nemhogy a felekezetről, de még arról sem fognak információt adni, 

hogy az adott tanuló erkölcstant vagy helyette választott, egyházi 

jogi személy által szervezett hit- és erkölcstant tanult-e. A 

világnézet hivatalos és nyilvános dokumentumban történő 

rögzítésére tehát nem kerül sor” – válaszolta Balog Zoltán. 

 Előzőleg Lendvai Ildikó azt szögezte le, hogy a felmenő 

rendszerrel elinduló, kötelező hit- és erkölcstan oktatását az MSZP 

azért sem támogatta, mert kifogásolta „a gyermekek, családok 

világnézeti, vallási meggyőződésének dokumentálását és a kötelező 

tanítási időn belül a gyermekek világnézeti szempontból történő 

szétválasztását”. 

 Az oktatási államtitkárság korábbi tájékoztatása szerint a 

társadalmi egyeztetésre bocsátandó rendelet részletesen sza-

bályozza, hogy az intézményvezető hogyan és meddig köteles 

biztosítani az egyházak bemutatkozásának lehetőségét, a szülő 

hogyan és mikor választhat a hit- és erkölcstanoktatás között, 

miként változtathatja meg a döntését, hogyan történik a hit- és 

erkölcstan értékelése, valamint azt is, hogyan kell a csoportokat 

megszervezni. 

 A református egyház már össze is állított egy tájékoztatót a 

lelkipásztorok és a szülők számára, eszerint az elsősök beirat-

kozásának részeként a szülőknek április 30-ig kell nyilatkozniuk 

arról, hogy gyermekük erkölcs- vagy hit- és erkölcstant kíván 

tanulni, míg a leendő ötödikesek esetében ez a határidő május 20.  

 
Forrás: MTI 

Szétzúzta az Ab az egyházügyi törvényt 
 

Alaptörvény-ellenes, hogy az Országgyűlés maga dönti el, mely 

vallási közösségeket ismer el egyházként, és melyeket nem. Az Al-

kotmánybíróság február 26-án visszamenőleges hatállyal megsem-

misítette az erről szóló rendelkezéseket. Ez már a második al-

kalom, hogy fennakad az alkotmánybírók rostáján a törvény. 
 

Ellentétes az alaptörvénnyel az egyházügyi törvény több rendelkezése 

is, ezért az Alkotmánybíróság (Ab) február 26-i ülésén visszamenőle-

ges hatállyal megsemmisítette azokat. A testület 17 olyan vallási közös-

ség alkotmányjogi panasza alapján járt el, amelyek az új törvény alap-

ján elvesztették egyházi státusukat. Az érintettek azt kifogásolták, hogy 

az Országgyűlés politikai döntést hozhat az elismerésről, nem bizto-

sítottak a tisztességes eljárás garanciái, és nincs lehetőség jogorvoslatra. 
 Az új egyházügyi törvény – amelyet egyszer már 2011 végén köz-

jogi érvénytelenség miatt megsemmisített az Ab, de újra elfogadták – 

szerint a parlament jogosult eldönteni, hogy egy vallási közösség meg-

felel-e az egyház kritériumainak. Csak a sarkalatos, vagyis kétharma-

dos többséget igénylő törvény mellékletében szereplő, jelenleg 27 kö-

zösség számít egyháznak, a többiek csak egyesületként működhetnek.  
Forrás: hvg.hu 

 

 

Az iskola feladata a hitre nevelés? 
  

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke március 2-án egy kerekasztal-beszél-

getésen kifejtette: a magyar lakosság több mint 90 százaléka nyitott a 

vallás iránt, az elkötelezettség – amely a misén, istentiszteleten való 

részvételben nyilvánul meg – 10 százalék felett van. Szerinte a hittan és 

az erkölcstan oktatásának bevezetésével nagy hiányt pótol a kormányzat. 
 Donáth László lelkész szerint az iskola nem a hitre nevelés területe, 

amikor az állam magához veszi a gyermek, a szülő, a család hitbéli 

formálásának kötelezettségét, kimondva kimondatlanul „bálványimá-

dására” próbálja rávenni őket. A lelkész a saját parokiális területéről azt 

mondta: amióta lelkészi szolgálatot lát ott el, egy iskola sem kereste 

meg azzal az igénnyel, hogy evangélikus hitoktatásra jelentkező gyer-

mek lenne. Horn Gábor oktatáspolitikus arról beszélt: reprezentatív 

kutatások szerint a lakosság 65 százaléka gondolja magát valamely 

egyházhoz tartózónak, és 35 százaléka ateistának. Nagyon kevés or-

szágban van arra példa, hogy szerves részévé válik az oktatásnak a 

hitoktatás – mondta. Forrás: MTI 
 

 

A szakképzésről egyeztetett az ellenzék 
 

A négyéves szakiskolai képzés visszaállítását szorgalmazták feb-

ruár 15-én az ellenzéki egyeztetésen. Az MSZP, a Demokratikus 

Koalíció, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szövetség-

ben, Együtt Magyarországért Párt a negyedik oktatáspolitikai 

megbeszélésről közleményt adott ki. 

 A baloldali pártok úgy látják, a szakképzés és a felnőttoktatás az 

elmúlt években sokat vesztett korábbi értékéből, az ott megszerzett 

tudás pedig a hasznosíthatóságából. Erre hivatkozva sürgetik, hogy a 

szakiskolai képzés három helyett ismét négy évig tartson, és visszaállí-

tanák a nappali szakképzés közismereti jellegét. Az ellenzéki szerveze-

tek szerint az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtéséhez 

erőteljes állami finanszírozást kell biztosítani a felnőttképzésben és a 

felnőtt szakképzésben, valamint képzési programokat kell indítani a 

funkcionális analfabetizmus felszámolására, amely több mint másfél 

millió ember elhelyezkedését teszi lehetetlenné. 
 A szocialista párt által kezdeményezett ellenzéki megbeszélések 

január elején indultak közjogi kérdések megtárgyalásával. Azóta gaz-

dasági, oktatási, kül- és nemzetpolitikai, valamint foglalkoztatáspoliti-

kai kérdésekről és Budapest jövőjéről is egyeztetnek. Az MSZP 19 

témát javasolt a várhatóan március végéig tartó tárgyalássorozatra, 

amelyen az LMP és a 4K! nem vesz részt, míg az Együtt 2014 csak a 

közjogi tárgyú megbeszélésekre megy el. Forrás: Stop.hu 

Mélyszegénységben élőkön segítenek 
 

Húszezer, mélyszegénységben élő gyermeken segít a most induló 

Együtt egymásért program – jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erő-

források minisztere a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmán február 25-én. 
 Balog Zoltán kiemelte: a hároméves kistérségi program célja a 

gyermekszegénység csökkentése. A miniszter hangsúlyozta: a komplex 

program keretében az életminőségüket javító szolgáltatások bevezeté-

sével új lehetőségek nyílnak meg a gyerekek és szüleik előtt. Emlé-

keztetett arra, hogy a 2007-ben, a parlamenti pártok szerinte egyhangú 

támogatásával indult program első körében az öt leghátrányosabb kis-

térség kapott 2,6 milliárd forint támogatást, míg a most induló második 

körben a jánoshalmai, a szigetvári, a sarkadi, a mezőcsáti, az ózdi és a 

csengeri kistérség kap támogatást. A hamarosan induló harmadik prog-

rammal együtt 170 ezer gyermek világát célozzuk meg – fűzte hozzá. 
 A tárcavezető fontosnak nevezte, hogy a szülőket is képezik arra, 

hogyan tudják megfelelően ellátni gyermekeiket. A gyermekeket nem 

akarjuk kiszakítani a családi közösségükből – emelte ki. Példaként Ka-

nadát hozta fel, ahol kudarcot vallott a gyermekek kiemelése közössé-

gükből. A gyermekvédelmi rendszer átalakítását is fontosnak nevezte, 

amely szerint 2014-től a 12 év alatti gyerekek többségét intézet helyett 

nevelőszülőknél helyezik el. Azt mondta: Magyarországon a gyerme-

kek 22-25 százaléka él szegénységben, az összlakosságot tekintve 

12-17 százalék közötti a mélyszegénységben élők aránya. MTI 
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ERKÖLCSCSŐSZÖK A KAPUK ELŐTT 
 

MSZOE: csak feddhetetlen életmódot folytató pedagógusok 

oktathassanak erkölcstant 
 

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) azt javasolja, hogy az 

erkölcstan tantárgy oktatására csak erős hivatástudattal rendelkező és feddhetet-

len életmódot folytató pedagógusokat lehessen alkalmazni. Úgy vélik, egy erkölcs-

tanár nem dohányozhat, nem ihat, nem nézhet szexfilmet otthon. 
 

A szervezet február 20-án napvilágot látott állásfoglalásában ezen kritériumoknak meg-

felelő pedagógusként említi azokat, akik példás családi életet élnek, nem elváltak, nem 

élnek élettársi kapcsolatban, és legalább egy, házasságban született gyermeket nevelnek 

(vagy örökbe fogadtak). 

 Erkölcstan tantárgyat tanító pedagógus csak az lehet, akinek nincsenek káros szen-

vedélyei, nem dohányzik, nem alkoholizál, „aki mentes a szexuális aberrációktól, 

otthonukban sem néznek szexfilmeket”. A szervezet szerint az általános iskolákban az 

erkölcstan tantárgyat oktató pedagógus életviteléről alapos környezettanulmányt kell 

készíteni, és nem elég a módszertani, elméleti felkészültség, illetve a gyorstalpaló to-

vábbképzési tanfolyamok elvégzése. 

 Mint írták, mivel az állami fenntartású iskolák első és az ötödik évfolyamain 

szeptemberben induló hit- és erkölcstanoktatás kötelező tanórai foglalkozás, ezért elen-

gedhetetlen, hogy a tanfelügyelet kiterjedjen az egyházak által alkalmazott hittantanárok 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésére is. 

 Jogi garanciára van szükség – folytatták –, hogy a hit- és erkölcstanóra minden ta-

nuló számára ingyenes lesz, azaz az egyházi jogi személy térítésmentesen biztosítja a 

szükséges tankönyveket és más írásos dokumentumokat, felszereléseket. 

 Hozzátették: javaslatuk szerint az általános iskola helyi tantervében meghatározott 

„erkölcstanórán” minden tanuló köteles részt venni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az 

egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatásra jelentkező tanulók részt 

vehessenek a hittanórákon is. 

 Utaltak arra is: a tantárgyválasztást szabályozó miniszteri rendelet értelmében az 

általános iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház 

által szervezett hit- és erkölcstanórán vagy – az állami általános iskolában – kötelező 

erkölcstanórán kíván-e részt venni. 
 Az MSZOE javaslatai nagy vitát váltottak ki. Keszei Sándor, a szervezet elnöke 

február 20-án az ATV Egyenes beszéd című műsorában Kálmán Olga kérdéseit köve-

tően visszavonta az erkölcstan oktatásáról szóló ajánlást. „A meggyőző érvelés hatására 

belátjuk, hogy nagyot hibáztunk, ezért visszavonjuk az erkölcstanoktatókkal kapcsolatos 

ajánlásunkat” – mondta Keszei Sándor  Forrás: MTI 

AZ EURÓPAI SZÜLŐK 

MAGYARORSZÁGI 

EGYESÜLETÉNEK 

ELVÁRÁSAI 
 

Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete, a Csa-

lád, Gyermek, Ifjúság Egyesület és a Szülői Hálózat, 

reagálva a sajtóban megjelent MSZOE-állásfoglalásra, 

felhívja a közvélemény figyelmét arra, hogy az idézett 

vélemény nem tekinthető „a szülők véleményének”. 

Országos lefedettséggel működő szülői szervezetek-

ként közös álláspontot fogalmaztunk meg az erkölcs-

tan oktatásával kapcsolatosan, amelyről azonban hang-

súlyozzuk, nem minden szülő véleménye, hanem saját 

tagjainké, ugyanakkor jogi és szakmai alapokon áll. 

 Az erkölcstan és a hittan oktatása tekintetében 

szervezeteink azt tekintik a legfontosabbnak, hogy 

mind a tananyag kialakítása során, mind az oktatás 

folyamatában tekintsék elsődlegesnek az ENSZ – ha-

zánk által is ratifikált – Gyermekjogi Egyezményében 

foglaltakat. Az egyezmény betűjének és szellemének 

megfelelően elvárjuk, hogy a hit- és erkölcstan oktatá-

sa biztosítsa a gyermek lelkiismereti és vallásszabad-

ságát, az oktatási folyamatban származásuk, meggyő-

ződésük, vallásuk, véleményük miatt semmifajta hát-

rány ne érhesse őket. 

 Úgyszintén elvárjuk, hogy ugyanez az egyenlő jog 

megillesse a tanárt is, hiszen alapvető emberi jogai az 

oktatás egyetlen szereplőjének sem csorbulhatnak. El-

várjuk ugyanakkor, hogy az oktatási folyamat szerep-

lői – oktatásirányítás, tanárok, diákok, szülők – ve-

gyék figyelembe: ezen emberi jogaik gyakorlásának 

egyetlen korlátja, hogy mások emberi jogait nem kor-

látozhatják. 

 A jelen állásfoglalás a 150 millió európai szülőt 

képviselő Európai Szülők Egyesülete (European 

Parents’ Association) elnökségének álláspontját is 

tükrözi. 
 

 

A MAGYAR GYEREKEK FELE NÉLKÜLÖZ 
Az eredmények nem a mélyszegénységben, inkább a középrétegben élő családokra vonatkoznak 

 

Valamilyen szempontból minden második gyermek nélkülöz ma Magyarországon – derült ki a gyermekek jóllétéről szóló, az ENSZ 

Gyermekalapjának (UNICEF) hazai szervezete által készített 2012-es jelentésből. Leginkább a gyermekek szociális szükségletei vannak 

veszélyben. 
 

Minden második magyar gyermeknek legna-

gyobb mértékben az egészséges társas kap-

csolataival és kortársaihoz való kötődésével 

kapcsolatos szükségletei vannak veszélyben 

– emelte ki Gyurkó Szilvia, az UNICEF 

Magyar Bizottságának gyerekjogi igazgatója 

a felmérés eredményeit ismertető február 19-i 

tájékoztatón. Kitért arra, hogy minden ország 

jövője a gyermekek jóllétén múlik: azok a 

társadalmak, amelyek merik és tudják biz-

tosítani ezt, az elkövetkezendő 15-20 évben 

valóban jól lesznek.  
 A tavaly végzett kutatás szerint a Magyar-

országon élő gyerekek 42 százaléka nem tudja 

rendszeresen meghívni magához a barátait, 35 

százalék nem jut el nyaralni, 29 százalék pedig 

anyagi okok miatt nem vesz részt szabadidős 

tevékenységekben – például sportfoglalkozá-

son, zenetanulásban. Az újonnan vásárolt ruha 

és a napi étkezés megfelelő minősége is prob-

léma. Az alapvető szükségletek az alacsony jö-

vedelmű családok körében sérülnek legna-

gyobb mértékben, míg az oktatáshoz kötődő 

szükségletek – az életkornak megfelelő köny-

vek, tanulósarok, iskolai programokban való 

részvétel, tehetséggondozás – kielégítésében és 

a közösségi szükségletek területén valamennyi 

jövedelmi csoport esetén magas kockázatot 

találtak a felmérés elemzésekor. Különösen 

veszélyeztetettnek minősülnek azok a gyerekek, 

akiknek szülője alacsony végzettségű, mun-

kanélküli vagy egyedül gondoskodik gyer-

mekéről, hiszen így kisebb eséllyel tudja gyer-

meke számára biztosítani a jólléthez szükséges 

alapvető feltételeket. „Egy gyermek akkor van 

jól valóban, ha anyagi, érzelmi és értelmi, 

fizikai, kulturális, valamint szociális szükség-

letei egyidejűleg kielégítést nyernek, és a gyer-

mek maga is úgy érzi, hogy megfelelő az élet-

minősége” – fejtette ki Gyurkó Szilvia. 
 A felmérésből kiderült, hogy a gyer-

mekek jóllétének biztosításában kiemelkedő 

szerepe van a családok, gyermekközös-

ségek, egy-egy lakókörnyezet helyzetének 

javítását célzó lokális, alulról jövő, civil és 

központi kezdeményezésnek is. A szak-

ember elmondta, az eredmények nem a 

mélyszegénységben, hanem inkább a kö-

zéprétegben élő családokra vonatkoznak. 
 Az UNICEF 2009-ben már elvégezte a 

felmérést, akkor Magyarországon csak min-

den harmadik gyermek nélkülözött és min-

den tizedik élt szegénységben. 

MTI 
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Ennek az életképnek szinte minden sora, részlete  

tele van valóságközeli részletekkel. Egy vándorló 

népcsoport, a cigánykaraván realisztikus rajza  

jelenik meg a költeményben 

POLITIKÁN TÚLEMELKEDŐ HUMANIZMUS 
Idősebb  dr. Csákvári József: csak egy nagy összemberi művészet létezik 

 

„A tanár urat távolról fel lehetett ismerni, mert csak egyetlen, jóllehet tisztán tartott öltönye, s ahhoz talán egy, legfeljebb két nyakkendője 

volt. Így szokott belépni az osztályterembe, mindig pontosan és mindig diákjaira hangolt figyelemmel” – így emlékezett harminc évvel később 

idősebb Csákvári Józsefre egyik, ma már irodalomtudós-diákja Dunaföldvárról. Mindezt egy megkopott fénymásolatban olvasom, az  újság 

címe homályban maradt, csak a cikk címe betűzhető ki: „A múzsák barátja”. A fénymásolatot idősebb Csákvári Józseftől kaptam, azt 

mondta, ebből kiböngészhetem az életrajzi adatait.  

 

Döcögve induló beszélgetésünk közben csak 

nehezen tudtam meg róla, hogy vállát immár 

81 év, hét testvér emléke és az életét vé-

gigkísérő szegénység nyomja. Amíg elnéztem 

még mindig szálfa egyenes alakját, hófehér 

haját, folyamatosan az járt az eszembe, egy 

zsenivel ülök szemben, s, hogy milyen önsa-

nyargatóan aljas becsapás, hogy a zseni min-

den körülmények között utat talál magának. 

Azt mondja, híres karmester is lehetett volna, 

mert a hangok, a dallamok mind megragadtak 

benne, de sorsa, és a szegénység amelybe szü-

letett nem engedte azzá lenni. Így ott állta meg 

a helyét, ahol hagyták, lett tanár, írt tanköny-

vet, szerkesztett lapot. Világító, barna szemé-

ben mégsem fájdalom tükröződik az elszaladt 

lehetőség miatt, hanem sokkal inkább az ag-

godalom, hogy biztonságba tudja azt a 

harminc kötetet, amelyben összefoglalta 

a magyarok és a világ kultúráját.  

 Merthogy idősebb dr. Csákvári 

József, magyar és történelem szakos 

címzetes vezetőtanár a fejébe vette, 

bemutatja az emberi kultúra és az egyes 

népek művészetében kapcsolódó egységet. 

Térben minden kontinensről, időben mintegy 

ezer évet átfogva, szellemében minden 

vallásét. Azt mondja, minden nép, minden 

kultúra és minden művészeti ágazat kap-

csolódik, végső soron csak egy nagy össz-

emberi művészet létezik. Ő pedig a műelem-

zés eszközével, párhuzamos esztétikai feldol-

gozással ezt kívánja bemutatni. Eddig harminc 

kötet szól erről, ám ha ereje és a sors engedi, 

megszületik Japán, India, Egyiptom és Kína 

művészetének bemutatása is. Hozzáteszem – 

és ő is tudja -, egy olyan korban, amely nem 

vevő a kultúrára, amikor az emberiségnek – 

legalábbis úgy tűnik – nincs szüksége a 

humánumra. Pedig id. Csákvári Józsefet  alap-

vetően a humánum mozgatta, szilárd bázis-

ként használta azt. Hogy mit szeretne? Úgy 

véli, egy civilizáció halála mindig a kultúra 

halálával kezdődik, ezért azt szeretné, hogy 

jöjjön a politikán túlemelkedő humanizmus, 

hogy ne tűnjenek el a könyvek! Igazi, őszinte 

hazafiság vezérli, ami európaisággal társul, s 

miközben 1000 magyar és 1000 európai 

művet hasonlít össze, úgy emeli ki a magyar 

nemzeti értékeket, hogy egyáltalán nem esik a 

nacionalizmus bűnébe.   

 Hozzám úgy látogatott el, hogy a 30 

meglevő könyvből az egyik legaktuálisabb 

témát érintőt hozta magával, a 290 oldalas, 

míves kötésben megbújó Cigánysors az 

európai művészetben című kötetét.  

 Azt mondja – és a kötet is bizonyíték rá –, 

a művészek Európában mindig is emberként 

kezelték a cigányokat, mély humánummal 

közelítettek hozzájuk.   

 Bizonyítékként álljon itt id. Csákvári 

József tollából Charles Baudelaire Vándor-

cigányok című költeményének elemzése 

 A XIX. századi francia líra legnagyobb 

szimbolista költője, Baudelaire az egész em-

beri létet átfogó művészete periférikusan bár, 

de tartalmazta a cigánytémát. 

 Életét és költészetét roppant ellentétek 

jellemzik. Mesterséges gyönyörök mámorá-

ban, bűnben, lealacsonyodásban élt, ugyan-

akkor a tisztaság, a szellemi emelkedettség 

rajongója volt. Egy fokozatosan elzüllő félvér 

nőhöz, a „fekete Vénusz”-hoz szoros, életre 

szóló erotikus kapcsolat fűzte, de éveken át 

vágyott a tiszta, éteri szerelemre is. 

 1821-ben született Párizsban. Jómódú pol-

gárcsaládból származott. 1827-ben meghalt az 

édesapja, anyja ezután feleségül ment egy ma-

gas rangú katonatiszthez. Viszonya elhidegült 

az anyjához, s mostohaapját nem szívlelte. 

Hivatali pályára szánták, de ő író akart lenni. 

Nagy erővel képezte magát, sokat olvasott, 

ugyanakkor önpusztító életet élt, emellett kávé-

házakban, mulatókban gyakran megfordult. Ek-

kor szerezte életre szóló betegségét, a vérbajt. 

 Szülei Indiába, tanulmányútra küldték, de 

félútról visszatért Párizsba. Ez az út a tengeren 

jelentős élménye volt, örökre átitatta az 

egzotikus Kelet nosztalgiájával. 

 1842-ben szakított családjával, megkapta 

anyai örökségrészét, de vagyonát csaknem 

eltékozolta. Ekkor kötött életre szóló kapcso-

latot a félvér táncosnővel, Jeanne Duvallal, a 

„fekete Vénusszal”, aki múzsája és szeretője 

volt a költőnek. 

 1857-ben jelent meg nagy hatású kötete, a 

Romlás virágai, mely nagy hatást gyakorolt az 

európai költészetre, elindította a szimbolista 

lírát. Egy rövid belgiumi tartózkodás után 

súlyos betegen tért vissza Párizsba, és 1867-

ben meghalt. 

 Ő is, mint sok kortárt francia művész 

elvágyódott az egzotikus, távoli szigetvilágba, 

ahol még paradicsomi egyszerűségben élnek a 

bennszülöttek, életük szabad, nem nyűgözi 

őket az európai civilizáció ezernyi köteléke. 

 Valószínű, a költő azért figyelt fel a hazá-

jában élő cigányokra, mert az ő életük is a 

vad, kötöttségektől mentes, a civilizáció bilin-

cseitől távol élő emberi közösség szabadságát 

érezhette. S ez a szabad, nehéz cigányélet em-

lékeztette őt a távoli, Csendes-óceáni szige-

teken élő bennszülöttek életformájára. 

 Ilyen nosztalgikus életérzésekkel írta meg 

életképszerű költeményét, a  Vándorcigányok 

című szonettjét. Ez a tökéletes szonett már 

nem a Victor Hugo-féle romantikus múlt-

idézés, melyben a középkori francia múlt 

feltárása során képet festett az író a cigány-

sorsról. Ennek az életképnek szinte minden 

sora, részlete tele van valóságközeli részle-

tekkel. Egy vándorló népcsoport, a cigány-

karaván realisztikus rajza jelenik meg a 

költeményben. Ez egyszerre külső és belső, 

lelki bemutatás. Az eleven ábrázolásban a 

gyermekek, az anyák és a férfiak képe villan 

meg. Egy-egy jelző érezteti az életteli, nyers 

érzelmeket; az éhes, mohó gyermekeket a 

megszokott anyai kebleken, a fegyverekkel 

gyalog vonuló férfiakat, akik a messzeséget, a 

távoli veszélyeket figyelik. 

 Már a költemény indítása, az 

égőszemű jósnép kifejezés egyben 

tömör jellemzés, értékítélet, mely 

arra utal, hogy ezek az emberek 

hordoznak magukban babonás kul-

túrát, a jóslásnak, a természetfölötti 

erőknek valamiféle sejtelmét. Erre utal az 

égőszemű jelző is, amely kifejezi a cigány 

indulatvilágnak plasztikus jellemzését is. 

 A nagy költő, Baudelaire így ábrázolja a 

vándorcigányok menetét a versben: 

 

„Az égőszemű jósnép tegnap kora reggel 

útnak eredt: mohó purdék a megszokott 

anyai kebleken vagy fent az asszonyok  

hátán: így vándorol a törzs a sok gyerekkel. 

 

A férfiak gyalog, csillogó fegyverekkel, 

a kordéknál, ahol a család kuporog; 

szemük a nagy eget kémlelve hunyorog 

és máris távoli veszélyeket fedez fel.” 

 

A szonett befejező két versszaka időben és 

térben kitágítja a mű perspektíváját. A Nagy 

Anya, Cybele, a római mitológia ősi istennője 

a természet kincseit tárja a cigányok elé: a dús 

zöldet és a forrásokat. 

 A költemény zárlata pedig, az utolsó két 

mondat a vándorcigány-lét lényegét, a titok-

zatos jövendő ígéretét tartalmazza, mely úgy 

öleli körül ezt a vándornépet, mint a meghitt 

haza nosztalgiája. 

 

„Homokos rejteke mélyéből ha kilát 

útjukra a tücsök, megkettőzi dalát; 

Cybele szereti őket: tart szikla zengő 

 

forrást lövellve dús zöldben s virágban áll  

e vándorok előtt, kiket ölelni vár  

meghitt hazájuk, a titokzatos jövendő.” 

 

Szabó Lőrinc fordítása 
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LENGYEL GÉZA 
 

Lengyel Géza 1941. április 2-án Budapesten született. A XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium földrajz–biológia szakos, 

esztétikai diplomával is rendelkező, aktív tanára. A csepeli Tamás Lajos Olvasó Munkás Klub vezetője. Eddig nyolc kötete 

jelent meg. Tűzőrzők címmel 2007-től évente az irodalmi klub számára antológiát szerkeszt. Sok kitüntetés tulajdonosa, többek 

közt megkapta a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét (1995), a Csepeli Gyermekekért Díjat (2002). Kitüntetései között 

megtalálható a Szolgálati Érdemérem (2002), a Csepeli Nívódíj (2008), a Kláris Nívódíj I. fokozat, az AKIOSZ Aranytoll (2008), 

a Németh László-díj (2009 és 2010), a Krúdy Gyula-díj (2011), az Arany Katedra (2012), „Költő a katedrán – Lengyel Géza” 

címmel Udvarhelyi András írt róla életrajzi könyvet (2006). Mintegy 30 folyóiratban, újságban publikált, számos antológiában 

szerepelt az elmúlt rövid nyolc év alatt. Az utóbbi évek termése a Kérésem Nagy Úr! Hungarovox Kiadó (2010), majd 2012-ben 

Köszönet Ceglédnek Baranyi Ferenccel és Reményi Tiborral (Jordan Print) közösen. 

 
Egy tanár regöséneke címmel 2012-ben megjelentek Lengyel 

Géza válogatott új és megújított versei. Ennek előszavában a 

következőket írja: „Úgy mondják, az a jó tanár, aki nem felejtette 

el saját gyermekkorát, diákélményeit, azoknak az éveknek han-

gulatát. A kötet első ciklusa, a Szívdobogás minden ma-

gyarázkodás helyett érezteti, miért is választottam a pedagó-

guspályát. 

 Átlépve a jelenbe – Mese a mának – a sok szép, örömteli 

percek, órák mellett bizony nem problémamentes –, a min-

dennapok társadalmi gondjai begyűrűznek, jelentkeznek az iskola 

kapuin belül is. A lélekbénító, torzító hatások ellen az élet szép-

ségeinek felmutatása, oltárra emelése szülők és pedagógusok 

közös feladata, a kötet jelentős része ezt illusztrálja. 

 Aki hosszú évtizedeken keresztül végzi ezt a szép munkát, 

bizony fájó szívvel búcsúzik, főleg, ha testben, lélekben még jól 

bírja magát. Szerencse, ha ez a búcsúzás hosszú ideig csak 

papírforma. Az emlékek gyűlnek, rendeződnek; egyre tisztábban 

látja, miben segíthet a tanulóknak, fiatalabb kartársainak, a 

szülőknek. (Tabló ciklus) Egy világra nyitott szemléletű tanár 

tantárgyait képes színesen, más, sokirányú műveltségi tarta-

lommal, humánummal telítve tanítani; a média, internet készen 

adott ismeretanyagát eleven valósággá varázsolja, a lebénított 

fantáziát, gondolkodást képes megmozgatni. Igen, egyre inkább 

varázslatra van szükség ehhez: az élő szó erejére, hitre, szeretetre, 

ami nap mint nap segíti, hogy eredményes munkát végezzen, 

képes legyen megláttatni diákjaival a Napot és a szivárványt a 

nyugtalan, sok esetben elborult égen.” 
 

 

Életrajzi sorok 
 

Lángoló homokban tanultam meg járni, 

Ezt követte háború, pince-homály, 

Napfényes tiszta ég, sík vidék, határnyi, 

Gennyes kór, karmos pubertás iskolám, 

Yale, Oxford helyett marasztalt a gyár. 

Elszakadni, el! Bűzlő, őrölő gyomra 

Lett álmaimban ismét pince-homály, 

Grádicsokon mászom ilyenkor azóta –  

Égig érő létrán ébredek valóra: 

Zűrzavar s csodák közt vívódó világ –  

Alkotó erőt őriz gyermeki láng. 
 

 

Hálaima 
 

Tűnnek az évek évtizedek 

már libasorban mind a diák 

apraja-nagyja mondja vivát 

öt-hatezer tán kit szeretek –  

bár vala köztük néha svihák 

Miért „vala” – kérded – így felelek; 

tűnnek az évek évtizedek – 

Ég fele mondok hálaimát 

Reménység az utódnak 

 
Amikor egy aeroplan a XX. század kezdetén 

ég felé röppent 

és irányított pályára kelt bátor pilótáival 

ha netán lezuhant 

egy vagy néhány élet megsemmisült vele –  

ma száz és százmilliók utaznak kószálva 

számítógép- mobil- internethullámokon –  

az euforikus készen kapott kavalkád forgatagában 

sorvad és végtelenbe hull 

a legyengült teremtő fantázia s a  

felgyorsult pusztulástól génkorcsosult tömeg –  

csak reménykedhetsz barátom 

az élet majdan 

ismét embermértékűvé egyszerűsödik. 

Addig is – őrizzük 

a bölcselet génbankjait. 

 

 

Imádkozzál 

 
párbeszéd etikai órán a XXI. század elején 

 
Osztály vigyázz! Jelentést kérek! 

– No de tanár úr, ez már nem szokás – 

minden mi volt ostobán-katonás 

feledtük rég, lazább az élet. 

 
Figyelj szavamra, kérlek, jegyzetelj! 

– Figyeljek? Miért akkor a számítógépem? 

Az internet mindent megmutat nékem; 

agyunkat terhelni szükségtelen. 

 
A dolgozatoknál ne csaljatok! 

– Szúette, elkopott erkölcsi láda 

e próbálkozásokat ki nem látja 

hogy elektronikus gyakorlatok! 

 
Küldj verset, dalt kedvesednek! 

Óh, hogyne! „Fogj meg Julcsa, jól szoríts 

magadba, hogy robbanjon szét méhed is – 

így klónozott lesz majd a gyermek!” 

 
Imádkozzál estelen 

az istenedhez – áldása reád hull. 

No végre jól, helyesen szól tanár úr; 

Mammon az én istenem! 

 
Imádkozzál, 

imádkozzál estelen!   



Szüdi János 

 

KÉT VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁGON 

  
A mai kormány és kormányzó pártok annyiban térnek el elődjeiktől, hogy míg azokat „legfeljebb” súlyos 

gondatlanság terhelte a rossz döntések miatt, addig a maiak nemcsak vétenek az ország érdekei ellen, hanem előre 

megfontolt szándékkal hoznak olyan döntéseket, amelyek a pusztuláshoz vezethetnek. Voltak már olyan időszakok a 

világban, amikor valamely ideológia nevében szétverték az államot, és másikat építettek a helyébe. Ma ez az 

ideológia maga a hatalom. Ennek megtartása érdekében kellett pusztulnia mindennek, ami az elmúlt húsz évben 

létrejött. Míg a késő Kádár-korszakot az „aki nincs ellenünk, az velünk van” filozófia mentén irányították, és a 

döntéseket a három „T” – tiltás, tűrés, támogatás – jegyében hozták meg, addig a maiaknak az a meggyőződésük, 

hogy „aki nincs velünk, az ellenünk van”, és még csak az első „T-ig” jutottak el.   

 A 2014-es országgyűlési képviselő-választás így jelentőségében nem marad el az első szabad választásoktól, 

amelyen a rendszerváltásról döntött az ország. A következő választások tétje sem az, hogy egy demokratikus 

jogállam keretei között leváltják-e a kormányzópártot, vagy sem. A tét nem több és nem kevesebb annál: sikerül-e 

felülkerekednie a józan észnek a gátlástalanságon, a tisztességnek az arcátlanságon, a szakszerűségnek a 

kontárságon, a szolidaritásnak a lélektelenségen, az elhivatottságnak a pökhendiségen, az alázatnak a cinizmuson. 

Míg 1990-ben a pártállam leváltása volt a tét, jövőre az a kérdés, sikerül-e megállítani a pártállam visszaépítését! 

 Egyebekben a két választás között óriási a különbség. Míg ugyanis az első szabad választásokon a játékszabályok 

mindenki számára megismerhetők és megérthetők voltak, addig a jövő évi választások minden eleme bizonytalan. 

Azt sem lehet biztosan tudni, hogy egyáltalán megtartják-e a választásokat. Az sem zárható ki, hogy ha megtartják, a 

játékszabályok a legutolsó pillanatig módosulhatnak. A két választás közötti óriási különbség az is, hogy míg 1990-

ben a politikai célok többé-kevésbé világosan megjelenhettek, addig a következő év valóságos célkitűzéseit 

meglehetősen nehéz elfogadhatóan tálalni. Nehéz, mert a realitás nem egyeztethető össze a választói vágyakkal. Az 

emberek még mindig szeretnek hinni. A gond azonban az, hogy nem saját magukban, nem abban, hogy tisztességes 

úton is boldogulni lehet, hanem abban, hogy a Megválasztott mindent megold helyettük, s nekik nem kell tenniük 

semmit, a nagyra nyitott szájba berepül a „sült galamb”. Nem fog! De ki meri ezt megmondani 23 év után, ha nem 

akar a 24. évben vesztes lenni? A választók túlnyomó többsége a pártállam leváltásánál azt feltételezte, hogy a 

piacgazdaság bevezetése gyorsan meghozza életszínvonalban a felzárkózást Európához. A hatalommegosztásra, az 

Alkotmánybíróságra, a szólásszabadságra sokkal kevesebben gondoltak akkor, amikor elmentek szavazni, mint arra, 

hogy de jó lesz kicserélni a Trabantot Opelre. Kevesen tudták, kevesen akarták elhinni, hogy a jóléthez vezető út sok 

erőfeszítést, lemondást kíván, és hosszú ideig tart. Az eddigi szabad választásokon, a győzelemre aspiráló pártok 

általában gyors jóléti fordulatot ígértek, s az győzött, amelyiknek többen hittek. 

 2002 óta a Fidesz tudatosan törekedett arra, hogy lejárassa a kormányt, a kormányfőt, a kormányzó pártokat, azok 

politikusait, hogy elhitesse mindenkivel, csak rossz történik az országban, hogy megakadályozzon minden, az 

ellátórendszerek korszerűsítésére irányuló törekvést, hogy parlamenten kívüli eszközökkel megbénítsa a 

kormányzást. Az ellenzéki kézben lévő önkormányzatok valóságos ellensúlyt alkottak a központi kormányzattal 

szemben. Hatalmas adósságállományt halmoztak fel, és a szolgáltatórendszerek sokszor tudatosan rossz 

működtetésével előkészítették az önkormányzati rendszer szétverését. „Romokban áll az ország”, hirdették még 

akkor is, ha a települést „elérte” az autópálya, iskola, könyvtár épült, megújult a főtér. Munkájuk eredményes volt, 

hiszen több millió szavazó nem ment el a választásokra 2010-ben, s a Fidesz–KDNP abszolút többséget szerzett az 

Országgyűlésben. Ennek birtokában visszafordította az ország szekerének rúdját a múltba. A hátralévő, valamivel 

több, mint egy év elégséges ahhoz, hogy befejeződjék a fülke-(ellen)forradalom. Így, ha az ország ismét a mai 

kormányzó pártoknak ad bizalmat jövőre – feltéve, hogy nem kormányzóként gyakorolja majd a főhatalmat –, a 

miniszterelnök gond nélkül folytathatja a hátramenetet, még akkor is, ha nem lesz meg újra a kétharmada a 

parlamentben.       

 Ha a mai ellenzék kap bizalmat jövőre, nagy kérdés, mit tud tenni abban az esetben, ha nem szerzi meg az 

alkotmányozó többséget. Mindenképpen nehezebb helyzetben lesz, mint az első demokratikusan választott kormány, 

hiszen több mint két évtized után lényegében a nulláról kell ismét felépíteni az országot. 

 Lesz választási lehetősége az országnak jövőre: sereghajtóvá válni vagy összeszorított fogakkal felzárkózni. Mind 

a két út hosszadalmas. Az első azonban értelmetlen és lezárhatatlan. A második viszont végigjárható és felvállalható. 

                                                                         

(A cikk megjelent a Népszavában) 


