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ség, hogy az áttekintett óriási anyagot a
szerzõ következetesen, egyetlen rendezõ-
elv, a kultúra közvetítésének mai problé-
mái alapján gondolja újra.

A válogatásból azonban hiányzik né-
hány kortárs külföldi kultúra-elmélet.
Megemlítendõ Bourdieu, aki Distinction-
jában hasznos szempontokat adott a kultu-
rális hierarchia társadalmi magyarázatá-
hoz, vagy Raymond Williams, Stuart Hall
és az angol cultural studies képviselõi, akik
a kulturális hegemónia fogalmával járultak
hozzá a kultúra mindennapi mûködésmód-
jának megértéséhez. Végül John Tomlin-
son írásaira azért kellene hivatkozni, mert
ez megtisztítaná a kulturális globalizáció
fogalmát a rárakódott ideológiai jelenté-
sektõl, elõítéletektõl. Egyáltalán a kultúra
szociológiájára való markánsabb hivatko-
zás tovább erõsíthette volna az egyébként
átgondolt szerkezetet és mondanivalót.
Mindezek ellenére a mû nemcsak hiány-
pótló, hanem mostantól megkerülhetetlen a
kultúraközvetítõ-képzésben.

T. Kiss Tamás önmagát vállalva tette
közzé a kultúráról alkotott véleményét, le-
hetõséget adva arra, hogy mások is megfo-
galmazzák érveiket, megértésüket, vagy
elutasításukat. Ebbõl a szempontból tehát
nyitott könyvet tart kezében az olvasó,
olyan segédeszközt, amely feltételezi be-
fogadójának kíváncsiságát, és ösztönzi a
felvetett kérdések újra-, illetve továbbgon-
dolására. A könyvet, amely a Pécsi Tudo-
mányegyetem Felnõttképzési és Emberi
Erõforrási Kar igényes kiadványa, tudo-
mányos alapossággal készült névmutató és
bibliográfia egészíti ki. 

T. Kiss Tamás (2006): Kölcsönhatások. A kultúraköz-
vetítés néhány elméleti kérdésérõl. PTE FEEK, Pécs.
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Közoktatás és regionális fejlõdés
Az ezredforduló magyar közoktatásának decentralizáltsága, a

szabályozott autonómia, az iskolafenntartói pluralizmus, a szűkebb
társadalmi közegnek az iskolával szemben támasztott elvárásai és az
oktatás piaci mechanizmusai okán könnyen valószínűsíthető, hogy

az egyes területeken működő közoktatási hálózat egyedi
sajátosságokat, más területektől való eltéréseket mutat. Balázs Éva

ezeket a területi eltéréseket vizsgálja és mutatja be a regionális
fejlődés kontextusában. 

Balázs Éva kötete (Közoktatás és regi-
onális fejlõdés) egyféle jelentés a
magyar közoktatásról, olyan szüksé-

ges jelentés, amely a térségi gondolkodá-
son alapul, és amely a közoktatásról mint a
régiók fejlõdéséhez hozzájárulni képes
rendszerrõl beszél. A jelentés földrajzilag
teljes, mert az összes magyarországi terü-
letre kiterjed, vizsgálati szemszögeiben
pedig jól definiált, mert az oktatási rend-
szer nyolc funkciójából (1) nem az összes,
hanem – a vizsgálat céljainak megfelelõen
– a gazdasági funkció és a társadalmi

funkciók szolgálnak a vizsgálat referen-
ciapontjaiként. A szerzõ azt vizsgálja,
hogy a közoktatás területi sajátosságai és
elhatárolódásai egybeesnek-e, illetve
mennyire és hogyan esnek egybe a terüle-
tek gazdasági-társadalmi sajátosságaival.
A részletes elemzés így azt az egyetlen, de
komplex központi hipotézist járja körül és
igazolja, hogy „a magyar közoktatás terü-
leti rendszerének teljesítményében tapasz-
talható különbségek földrajzi struktúrája
eltér attól, ami a térségi gazdaság és társa-
dalom fejlettségére vonatkozó indikátorok



alapján várható. Azaz, a kedvezõ gazdasá-
gi körülményekbõl, a társadalmi problé-
mák hiányából vagy az országosan
jellemzõnél alacsonyabb fokából nem kö-
vetkezik, hogy egy ilyen térségben a köz-
oktatás területi rendszere is magas teljesít-
ményszinten mûködik és fordítva: egyes, a
gazdasági pangás és társadalmi problémák
által sújtott térségekben is beszélhetünk a
közoktatás rendszerének jó vagy akár
kiemel-kedõ teljesítményérõl.” (38.)

A hipotézis igazolása így reményt ad a
magukat lemaradóknak érzõ csüggedõk-
nek és megelégedésükben is tettre sarkall-
ja az elöl járókat.

A könyv érdekes jellemzõje és talán a
koestleri két mátrix összeforrásának (2)
egy brilliáns példája, hogy annak ellenére,
hogy a szerzõ empirikus, statisztikai ada-
tokkal dolgozik, õ maga kifejezetten a
könyv alapjául szolgáló kutatáshoz nem
végzett empirikus adatgyûjtést, hanem
meglévõ adatbázisok alapján készít célirá-
nyos, eddig nem feltárt összefüggéseket
eredményezõ elemzéseket.

A könyv szerkezetileg kilenc számozott
fejezetbõl áll, ezek sorrendben: ,Humán
erõforrások és az oktatás’, ,A kutatás hipo-
tézise és terminológiája’, ,A társadalmi-
gazdasági környezet’, ,A közoktatás terü-
leti rendszerének mûködési feltételei, kö-
rülményei és vállalt feladatai’, ,A közokta-
tás területi rendszerének teljesítményét ki-
fejezõ tényezõk’, ,A közoktatás területi
rendszerének innovációképessége’, ,A ré-
giók közoktatási rendszerének kimeneti
teljesítménye és innovációképessége’,
,Összefoglalás’, ,Kitekintés Európára, kö-
vetkeztetések’. A könyv nem számozott
fejezetként szereplõ, de jelentõs és a kuta-
tás jellegébõl adódóan értelemszerûen ter-
jedelmes része a függelék, amelyben a
szerzõ nem csak a kutatás meghatározó
statisztikai adatfeldolgozásainak eredmé-
nyeit jeleníti meg szemléletesen 73 táblá-
zatban és 6 térképen, de a téma tárgyalásá-
ban felhasznált saját és más kutatások, va-
lamint a kutatás során feldolgozott adatbá-
zisok listáját is közli.

A könyv elsõ fejezete lényegében az
oktatás és a gazdasági fejlõdés közötti

kapcsolatról ad szakirodalmi-elméleti átte-
kintést. Kitér a humán tõke és a humán
erõforrás fogalmi-értelmezési különbsége-
ire, a humánerõforrás-fejlesztés és az okta-
tás kapcsolatára, valamint az oktatás tér-
szerkezetét befolyásoló tényezõkre.

Az elsõ fejezet átfogó elméleti-szakiro-
dalmi áttekintése és a kutatási paraméterek
második fejezetben való bemutatása után a
szerzõ a harmadik fejezetben tárgyalja a
közoktatás térségeinek – azaz megyéinek
és régióinak – társadalmi és gazdasági kör-
nyezetét. A szerzõ meglévõ adatbázisok-
ból dolgozik, de az adatokat a közoktatás
viszonyában elemzi, valamint bevezet né-
hány releváns, a jövõben hasonló vizsgála-
toknál jól használható mutatót. A területek
gazdasági jellemzéséhez a GDP-t, a mun-
kanélküli rátákat, a pénzügyi-üzleti szol-
gáltatások teljesítményét, a kereskedelmi
vendéglátás teljesítményét, a mezõgaz-
dasági és a költségvetési közszolgáltatá-
sok arányát, a kutatás-fejlesztés kiterjedt-
ségét és a nem profitorientált szektor je-
lenlétének arányát, az ezer lakosra jutó
mûködõ vállalkozások számát és a népes-
ség gazdasági aktivitását, a lakosság isko-
lázottságának mértékét elemzi koherensen
és konzisztensen. A területek társadalmi
jellemzéséhez a lakosság jólétét (szenny-
vízhálózat, vezetékes telefon, személygép-
kocsi, átlagkereset, egészségügyi hálózat),
a cigány kisebbség arányát, a szegénység
mértékét (pénzbeli segélyek), a társadalmi
dezintegrációt (öngyilkosság, alkoholiz-
mus) vizsgálta. Ezeken kívül a demográfi-
ai helyzetet (népesség összetétele, várható
élettartam) és az urbanizáltságot is áttekin-
ti. A négy kiemelt mutató alapján Magyar-
országot három regionális szintû csoportra
és hat megyei szintû csoportra osztja.

A negyedik fejezet a közoktatást mint
területenként (megyénként és régiónként)
sajátosságokkal bíró rendszert elemzi a
közoktatás vertikális szintjei szerint, így
az óvodai, az általános iskolai, a középis-
kolai és az iskolarendszerû felnõttoktatás
ellátása szerint. Az általános iskola viszo-
nyában például a fajlagos mutatókat (egy
iskolára, egy osztályra és egy pedagógusra
jutó tanulók száma) és az olyan speciális
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tényezõket veszi górcsõ alá, mint az össze-
vont tanítási rend és a váltakozó tanítási
rend, a testnevelés infrastruktúrája, a társa-
dalmi feladatok ellátása, a nemzetiségi ok-
tatás, az idegennyelv-oktatás, az emelt
szintû oktatás. A középiskolai oktatás ellá-
tásának viszonyában szintén a fajlagos
mutatók, a számítógép- és a könyvtárellá-
tottság, a tagozatok, a szakközépiskolai
képzési irányok, a két tanítási nyelvû okta-
tás és a szerkezetváltó gimnáziumok ke-
rülnek a képbe. Az említett vertikális tago-
zódáshoz kevésbé szorosan kötõdõ
tényezõk közül szó esik a speciális okta-
tásról, a fenntartói pluralizmusról, a peda-
gógusok és az intézményvezetõk néhány
jellemzõjérõl (nem, kor, sûrûség, jövõkép)
és a migrációról is.

Az ötödik fejezet a
szerzõ által javasolt
és definiált új termi-
nust, a közoktatás
te l j e s í tményének
mutatóit veti egybe
területenként. A
szerzõ azokat a tipi-
kusan kimeneti ered-
ményesség-mutató-
kat sorolja a közokta-
tás teljesítményének
mutatói közé, ame-
lyek hozzájárulnak a
gazdasági versenyké-
pességhez. Ezek: a tanulók közoktatásban
való továbbhaladásának (lemorzsolódás,
középfokú továbbtanulás, kereslet-kínálat,
érettségi eredmények); a középiskolai
kiemelkedõ teljesítményeknek (országos
tanulmányi versenyek, nyelvvizsga-bizo-
nyítványok) és a felsõoktatásba való beju-
tásnak (felvételi eredményesség, kereslet-
kínálat, migráció, képzések piacképessé-
ge) a mutatói.

A hatodik fejezet a közoktatás területi
egységeiben megvalósuló belsõ innováci-
ót mint a területi közoktatási rendszerek
fejlõdését szolgáló tényezõt vizsgálja. Az
innovációt az alternativitás, a nemzetközi
együttmûködések, a nem állami eredõjû
közoktatásfejlesztõ kezdeményezések, va-
lamint az iskola és a pedagógus innová-

cióképességének (például rugalmasság,
nyitottság) dimenzióiban elemzi.      

A hetedik fejezet az elõzõ kettõ rövid,
áttekintõ összegzése, míg a nyolcadik feje-
zet a teljes kutatás fõbb eredményeit eme-
li ki nyolc vizsgálati kategóriában: a társa-
dalmi kohéziót támogató közoktatási fel-
adatok ellátása; a gazdaság versenyképes-
ségét szolgáló közoktatási feladatok ellá-
tása; a társadalmi kohéziót és a gazdasági
versenyképességet szolgáló közoktatási
feladatok kiegyensúlyozottsági mértéke; a
közoktatás kimeneti teljesítménye; a kö-
zépiskolázás kiterjesztése; a felsõoktatás-
ba való bejutás; az innovációképesség; a
pedagóguslétszám és az iskolavezetõi pá-
lyaelhagyás. Az eredmények ismertetését

a recenzáló tudato-
san mellõzi azért,
mert nem kívánja az
olvasót megfosztani
attól, hogy maga jár-
ja végig a szerzõ ál-
tal kalauzolt izgal-
mas utat.

A kilencedik feje-
zet európai kitekin-
tésében a szerzõ
mintegy záráskép-
pen, ugyanakkor
cselekvésre szólítva
a következõt állapít-
ja meg: „Az ezred-

fordulón pangó gazdaságú, társadalmi
problémákkal terhelt régiók, megyék köz-
oktatási rendszerei is viszonylag megbíz-
hatóan látják el feladataikat; egyes térsé-
gek teljesítményei jelentõsen hozzájárul-
hatnak a tágabb európai térség társadalmá-
ba, gazdaságába való beilleszkedéshez, de
másutt sem gátolják azokat. (…) [Az or-
szág ilyen térségeiben azonban – B. M.] a
közoktatási rendszerre számos többletfel-
adat hárul. A mégoly erõteljes oktatási
erõfeszítések sem elégségesek azonban
önmagukban a [problémák – B. M.] leküz-
désére, (…) ez hosszabb távon is csak a
különbözõ ágazatok együttes erõfeszíté-
seivel lehet eredményes.” (199–200.)

A könyv a közoktatás új szemléletû, tu-
dományos megalapozottságú és tudomá-
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Az ötödik fejezet a szerző által
javasolt és definiált új termi-

nust, a közoktatás teljesítményé-
nek mutatóit veti egybe terüle-
tenként. A szerző azokat a tipi-
kusan kimeneti eredményesség-
mutatókat sorolja a közoktatás
teljesítményének mutatói közé,
amelyek hozzájárulnak a gaz-

dasági versenyképességhez. 



nyos kivitelezésû, fejlesztõ, a tervezést, a
gyakorlatot végsõ soron orientálni, jobbí-
tani szándékozó szemrevételezésének ki-
váló példája. Az alkalmazott módszer
iránymutató a közoktatás jövõbeni folya-
matos vizsgálatához, a bemutatott eredmé-
nyek a közoktatás (és a kapcsolódó gazda-
sági-társadalmi szféra) térségi alakulásá-
nak értelmezéséhez, alakításának tervezé-
séhez, a humán erõforrás fogalmának a
programokba való beépítéséhez nyújtanak
alapot. Így a könyv mintegy kötelezõ iro-
dalommá lép elõ a közoktatás alakításában
bármilyen szinten részt vevõ, a pedagógus,
az intézményvezetõ, a fenntartó, az okta-
táspolitikus, de a gazdasági szféra alakító-
inak számára is. Olvasmányossága, érthe-

tõsége, tartalmi újdonsága és közérdek-
lõdésre számot tartó izgalmas-érdekes
eredményei miatt szívvel ajánlom a ma-
gyar közoktatás jelene és jövõje iránt
érdeklõdõk számára is.

Jegyzet
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adó, Budapest. 1017.
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Könyvkiadó, Budapest. 216.
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Megérteni az értelmezhetetlent
Kulcsár-Szabó Zoltán irodalomtudósi munkásságára már a

kezdetektől az érdeklődés termékeny sokirányúsága, illetve a
szövegalakítás és fogalomhasználat iskolákat, irányzatokat

párbeszédre bíró összetettsége volt jellemző. Legújabb kötete, a
Hermeneutikai szakadékok olyan kérdésekre keres választ,

melyeknek már a puszta fölvetése is jelentős  szakmai teljesítmény.

Hol és hogyan van a mûvészet?” (1)
Talán nem félrevezetõ a Hermene-
utikai szakadékok által is olvasott

Heidegger-mû, A mûalkotás eredete e lé-
nyegi kérdését idéznünk elöljáróban. Mert
bár a recenzálandó kötet korántsem csupán
(s meglehet, nem is elsõsorban) mûvészet-
elméleti kérdések színrevitelében érdekelt,
tudományos intenciójának alapossága a
heideggeri eredetkeresõ igényt, igényessé-
get idézheti föl az olvasóban: a tárgyalt
kérdéskörök, sõt problémahálók gondosan
kontextualizált vizsgálata Kulcsár-Szabó
Zoltán dolgozataiban a hol és hogyan típu-
sú elemi kérdések szintjén foglalkozik a
nyelvi és nem nyelvi mûalkotás (és nem
mûalkotás) értelmezhetõségének (vagy ér-
telmezhetetlenségének) összetevõivel…
Mintha azt kérdeznék e szövegek: Hol és
hogyan van a nyelv? Hol és hogyan van a
szöveg? Hol és hogyan van a megértés, az
értelmezés, az irodalom, a kultúra, a medi-

alitás…? A szerzõi fülszöveg megfogal-
mazásában: a kötet tanulmányai „az értel-
mezés »nem-hermeneutikai« fogalmának,
illetve az újabb kultúra- és médiaelméle-
tekben kidolgozott alternatíváinak
lehetõségeit és korlátait kutatják, illetve
azt firtatják, hogy miként boldogul az ér-
telmezés, valamint az értelmezés elméleté-
nek diskurzusa olyan hermeneutikai sza-
kadékokkal, mint az ellenõrizhetetlen és
behatárolhatatlan szövegiség, a mûalkotás
és a nyelv »materialitása« vagy éppen a
nyelv nem-materiális képisége.”

A kötetet nyitó tanulmány (Az interpre-
táció fogalma „nem-hermeneutikai” dis-
kurzusokban) az értelmezés értelmezésére
tett nagy ívû kísérlet. (A nagy ívet érzékel-
tetendõ elég csak utalnunk arra, hogy a hi-
vatkozások Hermésztõl Luhmannig,
Schleiermachertõl Kittlerig jószerivel va-
lamennyi, a tárgy szempontjából fontos
szerzõt [illetve istent] megidéznek – és


