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(5,3%), amelyet - Magyarország után - Ausztria (3,7%) 
követ, míg a legkisebb arányt Törökország (2,1%), az 
EgyesültKirályság, a volt NSZK (2,4%) és azUSA{2,6%) 
mutatja. Az oktató személyzet összmunkaerőn belüli ará
nyának iskolai szintek szerinti álakulását jellemzi"hogy az 
óvodaipedagógusok aránya Magyarországon 0,8%,.az 
OECD átlagában 0,1%; az alap-ésközépfokú oktatók 
aránya hazánkban 3%, az OECD átlagában2,6%;afelsőfo
kú oktatók aránya nálunk (az alacsonyabb szintű· beiskolázás 
ellenére) az OECD orSIágokátlagával egyez&n0,4%; 
Az egyóktatóra jutótanulók száma;{R 10) nálunk az 
óvodától a középiskoIáig szintenként.felfdé haladva· nö
vekszik,össZességében kedvező képet mutat aközoktatás
ban. (E mutató a felsőoktatásranem terjed ki, módszertani 
nehézségekmiatt.) Az óvodákbanaz egy pedagóglisra jutó 
gyermekeksiáma Magyarországon {l O,8)és'a Cseh.és 
Szlovák ](öztársaságban (ll,l) volt a legmagasabb. Az 
OECD orsZágok közül a .legkedvezőbbDánia(13,6},a 
legkedvezőtlenebb Frapóaország, az Egyesült Királyság és 
Írország (27,5-28,3) adata. Az "elemi'~iskoláktanuló!ta
nító ac;latapéldául Belgiumban 9,7; Magyarországon 11,6; 
a volt NSZK-ban 20,5, a Cseh és Szlovák Közt:ársaságban 
21,7, Törökországban 30,4. Az alsó középiskólábán{há
lunk felső.tagozat) az egytanárra jutó di:ikokszámaAuszt
riában.6,7; Magyarországon 11,8; "Németországban': 
14,9; azUSA·ban 15,7; a Cseh és Szlovák Köztársaságban 
16,0; Törökországban 51,1. A "felső középiskola"diáklta
nár adata Norvégiában8,9; Törökországbah12,7;Ma.;. 
gyarországon 16,1; Ausztriában és Japánban 17;0; a volt 
NSZK-ban 19,3; a Cseh és Szlovák Köztársaságban 24,4. 
Az BAG 2 felépítésében azerőforrás~mutatók utánatelje~ 
sítmények mutatói következnek a beiskolázott létszám; 
majd a kibocsátott végzettek arányainak vizsgálatával. Ala
pos elemzés végeredményeként e két oldal, a ráfordítások 
és a teljesítmények egymásra vetítése értékes információ
kat adhat az oktatáspolitika és minden érdekelt számára. 
A magyar adatokat először tartalmaWEAG 2 kiadVány, 
illetve az' INES programban való további részvétel több 
szempontból is nagyjelentőségű. Mindenekelőtt sok mód~ 
szertani· tanulsággal szolgál. HozZájá.i:ul továbbá a hazai 
oktatási rendszer nemzetközi koordináták közötti elhelye~ 
zése, viszonyítása iránti igények színvonalas kielégítéséhez. 
Végül szerepet játszhat az ország· általános, illetve oktatás
ügyi európai integrációs törekvéseinekmegvalósításában~ 
Az ismertetett kötet egy bővülő. kiadvány~rozat.:része. 
1994. év során· megtörtént az újabbkiadványt előkészítő 
adatszolgáltatás (az 1991192.,.estanévre, illetve az 1992-es 
pénzügyi évre vonatkozóan), ainelyalapján 1995. áprilisa 
körül valószínű· az EAG 3 kiadványmegjelenése,aqehés' 
magyar adatok mellett immár lengyel és orosz adatokkal 
gazdagodva. 1995. első félévében pedig már az 1996-ra 
tervezett EAG 4·módszertani előkészítése és 1992/93-ra 
vonatkozó adatszolgáltatása van napirenden. 

Végül megjegyezzük, hogy az EAG lés EAG 2 eredetileg 
kétnyelvű (angol-francia) kiadvány. 1994. végén' jelent 
meg az EAG 2 angol-német változata és előlcészületben 
van spanyol, illetve olasz nyelvű kiadás kö:zz;ététele is. 
(Educationat a G/ance.· OECD lndicaiors. Paris,·. OEC]), 
1993,) 

STRA TÉGIALKOTAS ÉS 
KOMPROMISSZUMKÖTÉS 

Limbacher László 

Jean Louis[)erouet Iskola és igazság [École et justice] cÍmű 
könyvének középpontjában. annak elemzés~. álÍ, hogy a 
közelmúlt decentralizációs lépései nyomán a francia köz
oktatási intézményekbenjelenlévőkhogyarialakítják ki 
intéim.ényiÍkarculatát,milyen;eltérő·logikák,érvrendsze
rek alapján igazolják különféle . törekvéseiket,. s hogyan 
tesznek kísérletet a· különféle .1ogikákösszeegyeztetésére, 
többé~kevésbé kóherens működésmódokkialakítására. 
A napjaillkban zajlMörtériések megértéséhez mindenképp 
utalni kell 'arra; hogy a francia oktatásügy működésében 
maiserőtelj~serihatnak a legalább két évszázádra vissza
menő centralizációshagyományok.· Így ma is központilag 
meghatározott iskolatípusokban, országos szinten rögzí
tett óraszámok és tantervek szerint folyik az . oktatás .. Az 
oktatásfina5ZÍrozás sajátos rendszere következtében a zö
mükbenkatolikus irányítás alatt álló magániskolák is . az 
állatlli tantervekalkalmazásábáh érdekeltek: csak azok az 
intézményekkaphatllakjelentősebbköltségvetési támoga
tást, melyek vállálják az állami tantervek érvényesítését. A 
tantestületek összetételét is központi ,döntések befolyásol
ják, hisz a középfokú intézmények pedagógusainak alkal
mazásáról,. áthelyezési.kérelmeiről országos szintű, t;már
szakSzervezetek részvételével működő áthelyezési bizottsá
gok döntenek. Ebben. a rendszerben .. egészen a legutóbbi 
évekignemigen lehetett iskolák közötti versenyrőlbeszél
ni, IIlinthogyaz állami iskolákatpreferálószülőknek a 
lakókörzetük . szerinti közoktatási intézményekbe kellett 
beíratniukgyermekeiket. A egyházi iskolák sajátos arcula
tának kialakítását célzótörekvéseken kívül, illetve azújsze-' 
cű pedagógiai törekvéseket képviselő, ki.sszámú világi. ma
gániskolalétezésén. túl változatosságot, sokszínuséget fő
ként az vitt a rendszerbe, hogyatanárok illetvea tantestü
letek szabadon választhattak a tankönyvpiacon kínált, kü
Iönféle pedagógiai megközelítéseketalkáll11azó. tanköny
vek közül, de "természet~h" a tankönyvek szerzői sem tér
hettekel az országos tantervek követelményrendszerétől. 
Derouet szerint az oktatási: rendszer .nagyfokú egységesíté
se mögött gyakran a polgárok kozöttiegyenlőseg megte
remtésére illetve atársadalmi mobilitás növelésére irányu-
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ló törekvések húzódtak meg, így nagy hangsúlyt kap a 
könyvben a franCia forradalom idején megfogalmazott, 
főként Condorcet nevéhez köthető esélyegyenlőséggel kap
csolatos gondolatainak bemutatása .. Ugyanakkor a szerző 
is megemlíti, hogy az oktatási reridszeregységesítését célzó 
erőfeszítések moúvumreridszere egyes korszakokban 
összetettebb volt. Így például a III. Köztársaság idején, 
miként ez Durkheim nevelésszociológiai írásaiból is kitet
szik, az egységesítést sokan. azért szorgalmazták, hogy a 
megosztottságoktól terheltfrancia társadalom felnövekvő 
nemzedékeiben közös tudati beállítódottságokat alakítsa
nak ki. Derouet értékelése szerint az oktatási rendszer bü
rokratikus működésmódja, az egységesítő~illetveegyenló
sítő törekvések évtizedekig annak kedveztek, hogy egyfajta 
távolságtartó, személytelen működésmód jellemezze a is
kolákat,a tanárok pedagógiai stílusát. 
A könyvből plasztikus képetalkothatlink azokról a válto~ 
zásokról; melyek nyomán ma már mindinkább onálló ar
culatra tesznek szert a francia iskolák. A decentraliziós 
folyamatok kezdete nem nyúlik vissza túLmesszire, hisz 
még a: hetvenesévek·közepénésanyolcvanas.évek elején 
is születtek olyan oktatáspolitikaidöntések,rnelyek az is
kolarendszer egységesítésére irányultak.llyen reformnak 
tekinthetőpéldáulaszel~kcióidópontjátkésőbbre toló, a 
11-15 év ·közötti gyermekeket lényegében egységes. kere
tek közöttiskolázó alsó.:-középiskola, a "college" létrehozá
sa. Szintén az egységesítést szolgálta volna az az intézkedés
sorozat, . mely az egyházi iskolákban tanítók státusát kíván
ta a közszolgálati dolgozókéhoz közelíteni. Ez a törekvés 
azonban végül is meghiúsult a· magánoktatásszabadsága 
nevében '. fellépők ellenállása.· miatt. i Ugyanakkor már a 
nyolcvanas évek elején született· néhány olyan intézkedés, 
mely a korábbiaknál nagyobb mozgásszabadságot adott az 
iskoláknak. Így a közszolgáltatások többszférájára iskiter
jedő decentralizáció s intézkedésekjegyébenúj jogi státusra 
tettek szert az iskolák: az 1983~tól ,,helyi közoktatási intéz
mény" elnevezéssel illetett létesítmények minden típusa 
kettős felügyelet alá került, a tankerületi rendszer révén 
érvényesülő állami befolyásolás önkormányzati ellenőrzés
sel egészült ki. (Míg a községek már korábban is fontos 
szerepet játszottak az elemi iskolák fenntartásában, e de
centralizációs intézkedések jegyében :....megfelelő adóbevé
telek átengedése mellett - a megyék illetve a régiók váltak 
az alsó-középiskolák és a liceumok fenntartóivá. Egyúttal 
lehetővévált, hogy az önkormányzatok továbbá a szülők 
és a pedagógusok megbízott jai is képviseltessék magukat 
az iskolai;megyei illetve regionális szinten létrehozott ok
tatási. tanácS()kban. 
Miután ai oktatásirányító hatóságok a hátrányos helyzetd 
taJiulók támogatása érdekébenlehetóvé tették, hogy a ta
nítási idő tíz százalékának felhasználásáról az intézmények 
szintjén döntsenek (pl. felzárkóztató foglalkozások, illetve 
különféle kulturális fejlesztő tevékenységek megszervezé-

sére használva fel ezt az idókeretet), és hasonló meggonclo~ 
lások alapján azt is szorgalmazni kezdték, hogy az iskolák 
alakítsák ki saját pedagógiai koncepciójukat, paradoxmó, 
don az esélyegyenlőség növelését célzó politikai törekVések 
is hozzájárultak a francia oktatási rendszer centralizált jel
legének oldásához. Ugyanilyenhatásúvolt az, hogy egyes 
szocialista oktatási miniszterek égisze alatt ~ szin ténaz 
esélyegyenlőség jelszavára hivatkozva:.... elsőbbséget élvező 
oktatási körzeteket jelöltekki\ majd az ezekben műküdő 
iskolákat érdekeltté tették abban, hogy felmérjék környe., 
zetükadottságait, szükségleteit .és ezekhez igazítsák műkő:' 
désmódjukat. Aziskolakoncepciók kialakulására az is ösz:' 
tönzően hatott, hogy a szülők számára megkönnyítettékaz 
iskolák közötti választást A körzethatárok ,Jégiesítése".ai 
oktatási intézmények közötti· konkurencia-viszonyok erő~ 
södését idézte elő,· minek hatására az iskolák mind na
gyobb gondot fordítanak sajátosságaik illetve eredményeik 
külső megjele11ítésére, reklámozására. 
A fent említett decentralizációs lépések lehetővé tették, 
hogy az iskolák arculata. kialakulásában mind nagyobb 
szerephez jussanak a helyi viták, alkufolyamatok, egyezke, 
dések. . Ezek tanulmányozásához a szerző sajátos megköze
lítésmódokatalkalmazott. . Egyfelől. kísérletet tett arra, 
hogy meghonosítsa. Franciaországbana kulturális antropo
lógia amerikai műhelyeiben kidolgozott, az iskolai viszo
nyok tanulmanyozására felhasznált etnográfiai. módszc:!re
ket E törekvésekjegyében az INRP(aFranciaPedi'gógiai 
Kutatásók Központja) Derouetáltalvezetett szociológiai 
részlegében iskolák szintjén zajló harcokat, vitákat, egyez~ 
kedéseket bemutató monográfiák egész sora készült el. 
Bár Derouet könyvének középpontjában az· iskolákban 
születő kompromisSzumos· megoldások elemzése··áll,·.·a 
szerző arra is fellúvja .a figyelmet, hogy a kompromisszu
mok nem terjednekIq azintézmények múködésmódjának 
minden területére: vannak ugyanis homályban. hagyott 
aspektusok, az iskolák életériekegyes szférái rutinszerűen, 
korábban kialakult autömatizmusok alapján működnek. 
És természetesen a komprbmisszumokat létrehozó szerep
lőkről sem mondható el, hogykiwólag magasabb elvek 
vezérelnék őket: miként a diákok bizonyos hányada is csak 
a tankötelezettség okán vesz részt a tanórákon s nem. a 
bennük lobogó tudásvágy miattl ugyanígy a tanszemélyzet 
tagjait sem·, mindig. magasztos pedagógiai eSzmék, elvi 
megfontolások vezérlik,magaiartásukat gyakorta rutin 
irányítja. Ugyanakkor ezekriek agyakran ellentétes érde
kű,illetve igen különböző értékektől vézéreltaktorokn.ak 
nap nllnt napég}rütfkell.működniük valamiféle modus 
vivendi alapján. A szerző az etnometodológiai kutatások 
szempontrendszerét alkalmazva konkrét tarióra-elemzések 
alapján mutatja be, hogy miképp alakttlnak ki .. gyakran 
sérülékeny, könnyen· felborítható helyZetdefiníciók, 
kompromissz.umos megoldások, melyek lehet6vé teszik 
egy-egy óra megiártását, a felek minimális egyÜttműködését. 
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A tanórai szituációk illetve egyes pedagógusok stratégiái
nak bemutatás:ín túl a szerző iskolai szintúkoiripromisszu
mok kialakulásáról is készített elemzéseket. Derouet műve 
jól dokumentálja, hogy az intézmények működésé~.befo
Iyásolósiereplők igen eltérő hivatkozásokkalélnek a viták 
során; 'Ezek szisztematikus' áttekintését .; nagyban .; meg
könnyítette Derouet számára az a. fogalmi ketet;melyet ,a 
napjainkban.· játszódó." nyilvános viták,.· :illetve 'kompro~ 
misszti~ötés~k elemzéséhez Luc' Boltanski. és .Lattrent 
Thévenot' dolgozott ki· Igazsdg és nagysdg cÍmú könyvében 
Oustice.etgrandeur,PUF,Párizs;1987) .. E.lconcepció 
megéltését jelentőSen . megkönnyítherL.Boltanski: A le
leplezésésigazsdgérzetc. magyarul is olvasható tanulmánya. 
(Megjelent az ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző 
Központ kiadványában:.S:lOciológiai'füzetek, 43; kötet, 
Budapest, 1987.) A politikai filozófia klaSszikus szövegei~ 
nek tanulmányozása és különféle napjainkban használatos 
gyakorlati céllalítódott;kézikönyvek feldolgozása alapján 
a szeczőpárostagjaiúgytalálták;.hogykorifliktlls()sszitU<i
ciók . megoldásakor hivatkozási, .. elvként szolgáló .. le
gitimációs elvek, szempontok hat jellegzetes típusa külö~ 
níthető el egymástól. Mikor' Derouetkísérletet. tett arra, 
hogy a francia oktatásügyben zajló folyamatokeleinzésére 
alkalmazza.afenti elméletet; arra akövetkeztetésrejutött, 
hogy a hat referenciarendszer között három olyan van, 
amelyekkülönösen fontos szerepet játszik az intézmények 
működésmódjával kapcsolatos vitákban. 
Az első;citéindustrielle {ipari univerzum) elnevezéssel ille
tett refetenciarendszer középpontjában a hatékonysági. elv 
áll, amely az oktatás szférájábanf6ként a tanításifolyama
tok raci0l1alizálásához, a teljesítményelvel6térbe állításá
hozszolgáltat érveket. Ilyen megfontolások alapján tesz
nek például javaslatot egyes szakért6ka pedagógiai folya
matok"nyersanyagának", a "gyerekányagnak" a ,,homoge
nizálására" ,a hagyományos05ztálykereteket felbontó, tu
dásszint alapján szervezett tanulócsoportok létrehozására. 
Szintén a hatékonysági szempont jegyében szorgalmazzák 
egyes reformerek napjainkban a menedzsment-technikák 
iskolai alkalmazását. 
Boltanski és'Thévenot elméletében a második hivatkozási 
rendszer a cité civique (a citoyenség univerzuma) elneVezést 
kapta, mivel ennek középpontjában a közösségek politikai 
megszerveződésének különféle dimenziói állnak (így pél
dául annak kérdése, hogy ki és miként definiálja aközér
deket, ide tartoznak még a képviseleti, igazságszolgáltatási 
mechanizmusokkal kapcsolátos .problémák stb.); Enéro
pont jegyében kérdőjelezik meg egyes.szereplőkaz iskolai 
tekintélyYiszonyokat, .. teszik szóvá az iskolákban 'létreho
wtt demokratikus intézmények (pl. azisk()latanács) mű
ködésmódjának hiányosSágait, formális jellegét. Sokan a 
közéletben vaIó,tényleges részvételhezszükségesnektartott 
"citoyen" -erények, és beállítódások fontosságát hangsú
lyozva kérdőjeleznek meg egyes olyan iskolai változáSokat, . 

melyekaz"ipari univerzum" eluralkodásak.ént is értékel::.. 
hetők:így például a kl:lSSiiklls humánműveltséganyagnak 
a reálisllleretek általi visszaszorítását, avagy aszap-ványosf:
tott megoldások (pl. . teszdapok)használatán alapuló szá ... 
monkérés~ formák tömeges felhasználását. (Ezttöbbek kö
zött; azért sérelll)ezik, mert úgy látják; hogy. elsorvaszthat
ják francia,iskolaigyakorlatban a közép~otóta előszeretet.:. 
tel alkalmaiötHogalmazásifeladatokat, melyek kitüntetett 
szerepet játszanak a közéletben való. érdemi részvételhez 
oly szükséges racionális érvelési technikákelsajátításábart.) 
A személyes kötődések, aszemélyközi kapcsolatok illetve 
a családiisság'elveszerint sierveződik a harmadik referen
ciarelldszer,m:elyetacité domestique {a háziaSság univerzu:
ma) terminússal illetett Boltanski és Thévenot .. · Derollet 
szerint e szempontok érvényesülése jól ~etten érhető azok
bana hatVanas évek végén kibontakozott' pedagógiai re:
formtorekVésekben, melyek. oldanipróbálták a francia is
kolákra oly jeUernz6, korábban már említett, személytelen, 
távolságtaHó .. ri1űködésmód()kat. (ilyen·törekvésekre is 
visszavezethető· például, hogy az iskolákbanrpindinkább 
elterjedtek a frontális t~ításigyakorlattal'~tó munkál
tató;1kérdv(:!,:kifejtÓpedagógiai technikák .. Sokszor ugyan
ez aszempqnttendszerhúzódik meg a ha~as~vekb~n 
épült Jakótelepi mamut -iskol,ákkaLszembe~ibírál~tok, il
letve azon kritikákmögött, melyek az iskolaitúlterhelést, 
illetVe biwnyosszámonkérési Jormákneurotizálóhatását 
teszik szóvá.) Ugyanakkor Derouet arra is felhívja a figyel
met, hogy. napjainkban egy ellenkez6előjelű változas is 
megflgyelhető: a gazdaságiválságjelenségek nyomán mind 
több olyan . bírálat . fogalmaWdikIlleg,áhatékonyságelv 
jegyében; amely.szerint.a:68-as eszmeiséget képvis,elő, túl
zottan engedékeny, örömelvű iskolák nemkészítikfeLkel-
16képpen' a leend6 munkavállalókata konkru::ehciaharc
banVal6 helytállásra,. a szorgalmas munkavégzésre. 
Derouet röviden kitér arrais;.>hogy a.Boltanksi és 
Thévenot szetz6párqs által el6térbeállított negyedik refe
renciaren<lszer, a kereslet és Jdnálat elvénekérvényesülésé
re illetve a fogyasztói válasZtások elvére visszavezethet6 cité 
marchande ,. (kereskedelmi univerzum) . szempontjai . is 
mindihkábbjelenvannak az oktatással kapts6latos orszá
gos és helyi vitákban (egyebek között az iskolaikörLetha
tárok oldása, az iskolák teljesítményeit összehasonlító,új
ságokban megjelenó ;,fogyasztó tesztek" elterjedése is hoz
zájárultak. ehhez a változáshoz). Ugyanakkor az intézmé
nyek közötti különbségek előtérbe. kerülése, iUetvea sajá
tos arculat kialakítását .célzó erőfeszítések annak is kedvez
nek, hogy a Boltanski és Thévenot művében szereplő ötö
dik referenciarendszer, cité du renom (a renomé uniyerzu
ma) is jelentőséget kapjon. S végezetül a cité inspirée (az 
ihletettség univerzuma) néven szerepeltetett referencia
rendszer is jelen van az oktatás világában, mindenekelőtt a 
kreativitás fejlesztését kozéppontba állító pedagógiai re
formtörekVéseknek, kísérleti iskoláknak köszönhetően. 
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Első látásra úgy tűnhet, hogya fentebb bemutatott refe
renciarendszerek főként egyes iskolai míiködésmódok le
leplezéséhez, bírálatához szolgáltathatnak szempontokkal. 
(Boltmski és Thévenot szóhasználatával élve azt is mond
hatjuk: hogy a fenti referenciarendszerek olyan grammati
kát alkotnak, melyekből kirajzolódik, hogy milyen alapról 
bírálható 'az· egyes oktatási intézmények működése: a ta~ 
paszt3latokszerint leginkább olyan "belsó" bírálatok fo
galmaZódnak meg, melyekvalárnilyen referenciarendsze
rek talajáról eme univerzumcsökevényesmegvalósulását 
kérikszámon, illetve olyanok, melyek bízonyos réferencia
rendszerek talaj áról teszik szóvá egymásik elv túlzott érvé
nyesülését.) Derouet könyvéből ugyanakkor az iskirajzo
lódik,hogyaz aktorok nemcsak lelepleZő, bíráló tevékeny
ségükhöz veszik igénybe a szóbanforgó referenciarendsze
reket, h:mem helyi szintehérvényeskompromisszumos 
megoldáSokkidolgozásáhozis. Több, akönyvbenrészlete;. 
sebben tárgyalt iskola példája: mutatja, .hogy az.oktatási 
intézményekre általában az jellemző, hogyműködésmód
jukban vegyesen vannak jelen a különbözőszervezódés
módok. (Derouet. könyvébólképet .alkothatunkpéldául 
egy olyan szakközépiskola lllíiködéséről, melynekbalolda- . 
li vezetői >egyszerre tesznekkíséi:leteta. magas technikai 
követelményekhez igazodó képzési formák 11lűködtetésére 
és esély egyenlősítő törekvések érvényesítésére.) E felisme
rés többekközött azért érdeniel figyelmet, mert az iskolák 
szervezetszociológiai jellegzetességeit . tanulmányozók 
gyakráir.esnek abba a hibába,. hogy a termelőszervezetek 
analógiájára gondolják el az oktatatási intézményeket, és 
ennek megfelelőenelemzéseik ~oránjóformáncsak a háté
konyságelv nézőpontjából viisgáljákaz iskolai működés
módokat. 
Megítélésem szerint a Derouet könyvében alkalmazOtt 
szempontrendszert az utóbbi. időben nagy autonómiára 
szert tett hazai oktatási intézmények elemzéséhez is jól 
lehetne hasznosítani. Ugyanakkor úgy vélem, hogy aisko
lai szintű kOlllpromisszumok hazai kutatásának egy olyan 
módja is elképzelhető lenne, mikor is a vitákban kialakuló 
"explicit" 'kompromisszumokat' a kutatók 'a "tényleges" 
működés terén tetten érhető, nem'feltétlenül verbalizált 
kompromisszumos megoldásokkal, működésmódokkal 
összevetve elemeznék. E megközelítés alkalmazáSát egye
bek kötött az is indokolná, hogy sok intézményben vi
szonylag alacsony fokú verbalizáltsági szintmellett,meg
lehetősen pragmatikus módönkövetkeinek be a jelentős 
konzekvenciákkál járó szervezeti átalakulások. 
(jean Louis Derouet: École et justice. Paris, .Éditions Métaillé, 
1992.) 

Bajomi Ivdn 

DE - CENTRALIZÁCIÓ? 

Néhány évvel ezelőtt valahol Európában egy oktatástudö
mányi szakszemináriunion' (az ;,oktatástudmnány",.a.,J(e':' 
let-Európában túlélő "neveléstudománnyal" szemben) ön~ 
magát· alkalmazott társadalomtudománynak définiálva 
rendelkezik a' tudományosságkritétiuin~val, és . e~~z- . 
rendszerével) egy szünetben az egyik előadó megjegyezte 
nekem: minden évtizednek megvan a maga tudomcíriyos 
divatja. így van cr. az oktatásban is: a hetvenes években a 
munka és az oktat~ kapcsolata; a nyolcvanas évekhenaz 
autonómia és .adecentralizált-centralizált irányítás,aki
lencvenesévekben pedig a minőség állta nemzetközikoIl~ 
ferenciák meghfvóján .. és . program.fiizetében és az akkor 
kiadott szakmai "slágerkönyVék" . is ugyanezt. a kétdést 
boncolgatták. A tudományo~ ·divatota.fejlett ·demokrati
kus. országok, elsősorban az angolszász demokráciák "dik
tálják" , érdemeslell11eegyszer szoci()lógiai; vizsgálat alá 
venni, h()gyis alakultak ki ,ezek a témák - tette hozzá s.okat 
látott nyugati kollégám. 
A társadalomtudományi "divatdiktátorokn:ik" . tern:tésze
tesen m~gvanamaguk piacépítőml.mkamódszere: a téma
felvetéseik igazodtakmind a fejlett demokráciák rendszer
szintúproblémáinak aktuális csomópont jaihoz, mind pe
dig a szocialista és a fejlődóországok belső konfliktusai
hoz. Aligha csalódunk, ,ha a nyolcvanas évektémáitmeg
figyelve. azt állít juk, a kiindulöpontot az . elsőigaz()dási 
pontban kell keresnünk: a hetvenes évek végén állandósu
ló gazdasági. válság megoldására a fejlett demokráciák 
többsége radikális" eszközökhöz. nyúlt, ; melyek között· a 
közszolgáltatások mértékének és szervezeti formájána:kúj
raalakítása elsők között szerepelt. Akkor sem járnánk 
messze az igazságtól, ha aztállítanánk, hogy. a mindenkori 
tudományos divatot jelentősen befolyásolja a nagypoliti
kai tematika. A jóléti állam válságának eme első évtizedé
ben a választási siker~ket elérő· újkonzervatívok alapkérdé
sek felvetésével kezdték költségvetési'reformjaikat: Kik és 
milyen közszolgáltatásban részesülhetnek?Újraéledt en
nek következtében a talán már megoldottnak túntvita: a 
központi kormányzat vagy a helyi önkormányzat, netán a 
szakmai önállóság a legitim irányító elve és alanya az okta
tási rendszernek? 
A Londoni Egyetem összehasonlító oktatási és fejlődő or
szágokkaI foglalkozó tanszékeinekkonferenciája1983 feb
ruárjában követve a "divatot" e kérdésttűzte napirendjére: 
"Decentralizált vagy centralizált a jó.oktatásirányításés 
-ellenőrzés?'" A . konferencia ·;anyagaiból megjelentetett 
könyv három rtészre tagolja az elhangzott előadásokat; Az 
első részben (Értékek és ideológiák)~ a vita elvi hátterét 
foglalja össze három olyan tanulmány; mely hátteréül nem 
demokratikus országokat válaSztott. Az iszlám és a nemzet
építőközpontosított fejlesztéskonfIiktu,sai, a szovjet és a 




