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kevéssé meggyőz&k. Mondhatni minden 
egyes megoszlásból - hasonló szakszerut
lenséggel - éppen az ellenkező következ
tetést is le lehet vonni. Hogyha nem kér
dőÍvvel dolgozik a szerző, hanem akár 
félennyi mélyinterjút elemez, gondolatéb
resztő képet kaphattunk volna arró~ ho
gyan élik át ezek az iskolázatlan, peremre 
szorult, gyakran kétségbeesett fiatalok az 
Istenhez, az egyházhoz, Jézus Krisztushoz 
való viszonyukat, miért imádkoznak és 
mit imádkoznak, miben jelent-jelenthet 
támaszt számukra az istenhit vagy a val
lás. Így azonban ugyanezekre a kérdések
re felszínes és sematikus válaszokat ka
punk. Jószerével annyit tudunk meg, 
hogy nem összetettebbek, árnyaltabbak 
érzelmeik, gondolataik e téren sem, mint 
amilyen várható volt ml1veltségük és élet
útjuk alapján. 

Ami végül is a könyvet érdekessé teszi, 
az a vallási nevelés lehetséges funkciójá
nak kijelölése és· módszereinek vázolása. 
Az ún. ·címzett-orientált lelkipásztorság· 
leírását tartalmazza a harmadik fejezet. A 
recenzensnek úgy mnik, a vallási nevelés 
egyfajta csoportos vagy egyéni pszicho
terápia szerepét töltheti be a szocializációs 
deficitek korrigálásávaL Növeli a bizal
mat, az önérték tudatát, felkelti az együtt
érzést, megtanít ja a fiatalokat önmagukra 
és társaikra figyelni, elmélyedni, érzé
kennyé tesz elvont értékekre. Sajnos nin
csen arra vonatkozó adat a könyvben, 
milyen sikert és kudarcot hoztak eddig a 
hasonló próbálkozások. Inkább elméleti 
szinten, a megfelelő módszerekkel és meg
felelő lelkipásztorokkal szembeni követel
mények leírásából kapunk képet arról, 
hogyan kellene ml1ködnie ennek a peda
gógiának. Az itt megfogalmazott célokkal 
csak egyetérteni lehet, ahogyan azzal is, 
vállaljanak az egyházak nagyobb szerepet 
a prevencióban, a családgondozásban, az 
intézetben nevelkedő gyermekek szociali
zációjában. 

A könyv egy sorozat első köteteként je
lent meg (Forum zur Pádagogik und 
Didaktik der R,eligion). Azt hiszem, 
amennyire szerencsés, hogy ez a tematika 
helyet kap a magyar pedagógiai ismeretek
ben és gondolkodásban, annyira kétes, 
hogy éppen e sorozat darabjaiért fizeti 
meg bárki a borsos árat (1735 Ft). Egyelő-

re inkább az alapml1vekkel kellene megis
merkednie a magyar érdeklődőnek. 
(Hans-]ÜTgen KOerrJers: jugendkriminalitát 
und Religiositát. Untersuchungen zur Reli
giositát delinquenter jugendlicher und 
Perspeluiven einer práventiven religiösen 
Erziehung. Weinheim, Deutscher Studien 
Verlag, 1988. 279 pJ 

Forray R. Katalin 

Független iskolák, független gondol
kod6k 

Ismét egy könyv a magániskolákróL A 
San Fransisco-ban idén megjelent 400 ol
dalas munka - ízléstelen lila borítója mel
lett - elsősorban szellemi izgalmakat ígérő 
szerz6gárdájával vonzza magára figyel
ftlünket. 

A kötet témája sokat ígérő, hiszen az 
Egyesült Államok állami-önkormányzati 
oktatásügyének válságával párhuzamosan 
egyre nő az érdeklődés a korábban csak 
megtl1rt magániskolák iránt. Amíg a múlt 
századi demokratikus-egyenlőségelvl1 poli
tikák egységes állami-önkormányzati okta
tási rendszer kiépítésére törekedtek, az 
• elitista • és "hazafiatlan" magániskolák 
gyakraJÍ válhattak egy-egy "erkölcsi ke
reszteshadjárat" célpontjává. Az igazi vál
tozást a 80-as évtized általános válságérze
tét megfogalmazó reagani politika hozta 
meg: a politikusok hirtelen fordulattal a 
konzervatív éthoszú, minőségelvl1 magán
iskolákat állították példaképül az állami
önkormányzati iskolák elé. Tehették ezt 
azért is, mert időközben az állami-önkor
mányzati iskolarendszer legválságosabb 
pont jain megindult megújulási kísérletek 
nyomán az iskolák fokozatosan magán-jel
legl1vé "színezódnek át". Például a kelet
harlemi önkormányzati iskolaügy össze
omlása után olyan, a korábbinál függetle
nebb intézmények (magnet schoolj alakul
tak, amelyek versenyképes és egyedi kép
zési profil kialakításával, valamint konzer
vatív, teljesítményelvl1 éthosszal próbálják 
megújítani a helyi oktatást. A nagyvárosi 
iskolák függetlenedése (igazgatói és szülői 
ellenőrzés alá helyeződése) az állami-ön
kormányzati és a magániskoláztatás kő-
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zötti választbvonalak elmos6dásával jár
hatnak. 

A korábban mell6zött, majd példaképpé 
válb magániskola azonban - néhány köz
kelen1 mítoszt és tévképzetet leszámítva -
alig ismert az amerikai közgondolkoc:Us 
számára. Bármilyen meglep6en is hangoz
hat, de a magániskolák országos szövetsé
ge csak az idén kezdett szervez6dni az 
Egyesült Államokban. 

Külön érdekesség, hogy az amerikai ma
gániskolák felértékelésének szükségességét 
1989 utáni lengyel és más közép-eurbpai 
példákkal támasztja alá egy szew (25. p.). 

A jb érzékkel piacra dobott könyv en
nek a megújulb érdeklMésnek kiván meg
felelni. Szewi között találhatb iskolaigaz
gatb, újságírb, szakért6, állami oktatáspoli
tikus, szakszervezeti vezet6 és elismert 
írb. 

A magániskolák mibenlétét tárgyalb eM 
fejezetben a szerkeszt6 Pearl Rock Kane a 
következ6 hat pontban foglalja össze a 
magániskola legfontosabb ismérveit: az is
kolát választott testület vezeti (1), a tandi
jakbbl és küls6 támogatásbbl él6 intéz
mény pénzügyileg független (2), önállb 
tanterv alapján (3), gondosan szelektált 
diákokkal (4) és t;ptárokkal (5), viszonylag 
kis méren1 intézményben (6) dolgozik. 
Diane Ravitch a magánoktatás átértékelb
désének rövid történetét adja, Richard 
Barlieri pedig a magániskola mítosza mö
gött megbúvb val6ság rendkIvüli sokszí
nWégére figyelmeztet. Kendra Stearns 
O'Donnell a bentlakásos iskolát, Richard 
A. Hawley a fiúiskolát, Rachel PhUlips 
Belash tanulmánya pedig a leányiskolát 
"támasztja fel", korszeru szakmai érvelés
sel taglalva erényeiket. A fejezet tartalmi 
egyensúlyát két magániskola koedukáci6s 
átalakulásának mértéktartb, nyereségeket 
és veszteségeket egyaránt mérlegel6 leírása 
teremti meg. További tanulmányok szbl
nak a magániskolák marketingtevékenysé
gér61 és az iskolafelhasználbk társadalmi 
hátterér6l 

A magániskolák oktat6-nevel6munkájá
nak szentelt második fejezet egy névtelen
ségbe burkolbro massachusettsi iskolaigaz
gatbnak a bentlakásos magániskola és a 
külvilággal kapcsolatot tartb fiatalok ér
tékkonfliktusait taglalb elbeszélésével kez
d6dik. P.R. Kane és John B. Mason tanul-

mánya az ~önten1en színvonalas egyete
mi végzettséget tekinti a magániskolai ta
nárság teljesitményelvd, kollegiális légköru 
világát fenntartb legfontosabb er6nek. 
John Irving, a sikeres írb viszont exeteri 
diákéveinek léleknyomorltb hatásáról szá
mol be. Z. Vance Wilson egykori magán
iskolai tanár arra az érdekes megállapítás
ra jut, hogy a magánintézmények tantervi 
szabadságuk ellenére is meglep6en azonos 
tantervekkel dolgoznak. A fejezetben sro 
esik még a bontott csoportos tanítás elb
nyeir61, a ml'ivészeti és sportoktatás neve-
16 hatásáról, a konzervatív, teljesítmény
központú személyiségfejlesztés "felfedezé
sér61", valamint a magániskolák és a hát
rányos helyzen1 kisebbségek viszonyárbl 

A harmadik fejezet szerz6i arra tesznek 
kisérletet, hogy felmérjék a magániskolák 
és az állami-önkormányzati oktatási rend
szer kölcsönhatásának lehet6ségeit. John 
Chubb és Terry Moe politikakutatók az 
állami-önkormányzati oktatásügy privati
zálását javasolják a szabad iskolaválasztás, 
az iskolai autonómia és a szül6i belesrolás 
kiépítésével Albert Shanker, az Amerikai 
Tanárszövetség elnöke ellenzi a piacosi
tást, és a demokratikus (önkormányzati) 
ellen6rzés fenntartását javasolja. BUI 
Honig Kalifornia Állam oktatáspolitikájá
nak irányitója szerint a piac káoszhoz, 
korrupcióhoz és az esélyegyenl6ség felszá
molásához vezetne. Honig - saját reform
ját ismertetve - jobb tanterveket, maga
sabb pedagógusbéreket, hatékonyabb adat
szolgáltatást, nagyobb társadalmi beles» 
lást és ösztönwbb felügyeletet tart szüksé
gesnek. Deborah Meier, egy New York ál
lambeli önkormányzati iskoláról irva a 
szabad iskolaválasztás bevezetésének ered
ményeit elemzi. Megállapitja, hogy a szü-
16k bevonása nem történt meg, és a kö
zeljöv6ben ez lesz a helyi oktatáspolitika 
egyik legfontosabb feladata. 

A tengerentúl sallangmentes, áttekinthe
t6 sdlusában megírt és szerkesztett könyv 
tartalmát összefoglalva megállapítható, 
hogy a ke1l6 id6ben p,iacra dobott munka 
inkább a magániskolák szerepének átérté
kelését, mintsem a tudományos elemzések 
elmélyítését szolgálja majd. A kötet jól öt
vözi a nevel6i tantörténeteket a népszeru 
ismeretterjesztéssel, a szociológiai elemzést 
az oktatáspolitikai vitákkaL Minden 

----- ------------------
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irányban nyitott, j61 kiegyensúlyozott tar
talma hasznos lehet az állami-önkormány
zati oktatás reformjáért küzd6 demokra
ták számára, a konzervatív és min&égel
vű nevelést "újrafelfedez6" pedag6gusok
nak, vagy a polgári-protestáns Amerika 
bomlását és a j6részt színesb6n1 kisebbsé
gek témyerését nyugtalanul szemlél6k szá-

I mara. . 
(Independent Schools, Independent Thinkers. 
Szerk.: Pearl Rock Kane. .san Francisco, 
Jossey·Bass Publishers, 1992) 

setényi János 

Középiskolai teljesítmény. Állami, 
katolikus és magániskolák összeha
sonlítása 

Vajon jobb min6ségú képzést nyújtanak-e 
a magániskolák, mint az állami iskolák? 
Val6ban hozzájárulnak-e a faji elkülönülés 
er6sftéséhez? 

E két alapkérdésnek a megválaszolására 
e nagyivű monográfia szerz6i az empiri
kus, összehasonlit6 pedag6gia eszközeivel 
vállalkoznak. Felmérésük hátterében ki
rajzol6dnak azok az éles viták, amelyek a 
70-es évtizedben az USA-ban az iskola
rendszer eredményeir61, illet6leg kudarcai
r61, hatékonyságár61, illet6leg hatékonysá
ga növelésének esélyeir61 zajlottak. 
Mindezzel összefüggésben kérd6jelez6dött 
meg egy korábban kikezdhetetlennek tű
n6 iskolaszervezési elv: a beiskolázás terü
leti elve, amelyet az Egyesült Államokban 
az intézményes közoktatás kezdeteit61 
fogva a demokrácia szellemével leginkább 
összhangban lév6 elvnek tekintettek. En
nek az elvnek az "er6zi6ját" az oktatási 
rendszer ama fejleményei idézték el6, 
hogy a középfokú (tehát nem kötelez6) 
oktatásban megindult a más elven szerve
z6d6 magániskolák expanzi6ja. 

Az idézett kérdések megválaszolása so
rán a szerz6k az állami, a katolikus és a 
magániskolák hozamát hasonlitják össze, 
f6 mutat6ul a tanul6knak az alapvet6 kul
turális technikákban (szövegértés, szó
kincs, matematika) nyújtott teljesitmé
nyét, illet6leg a tanul6k viselkedésének 

egészében megnyilvánul6 iskolai adaptáci6 
színvonalát választva. 

A könyv hipotéziseinek megfogalmazá
sában, adatfelvételében és adatfeldolgozásá
ban, értékel6 megállapitásainak dokumen
tálásában, a magas szintű szakmai hozzá
értés szellemében és uyelvén sz61, s biz
vást beleillik az összehasonlit6teljesit· 
ményméréseknek abba az imponál6 soro
zatába, amelyeknek eleddig legrangosabb 
teljesitményét a nemzetközi IEA vizsgála
tok képviselték. A szerz6k vállalkozásá
nak sajátossága, hogy adataik empirikus 
bázisát egy olyan, a középiskolák 2. és 4. 
évfolyamába jár6 tanul6k teljesitményeit 
elemw jelentés (High School and Beyond) 
képezi, amelyben a kutat6i szándék társa
dalompolitikai irányultságú. Azzz., az ab
ban megfogalmazott kérdések azok köré a 
csom6pontok köré szervez6dnek, ame
lyek a magániskolákat érint6 politikafor. 
málásra vonatkoznak. Ebb61 következ&n 
- amint a kötetben olvashatjuk - a minta 
megtervezése és az adatfelvételi eszköztár 
kialakítása korántsem tekinthet6 optimá
lisnak. Mindezzel együtt ez az adatbázis 
nyújtotta az elérhet6 legteljesebb informá
ci6t aswban forg6 összehasonlitás szem
pontjáb61 

A különböw szektorokhoz tartow kép
wintézmények iskolanagyság és földrajzi 
elhelyezkedés szerinti bemutatása (2. feje
zet) után a szerz6k jellemzik a vizsgálatba 
bevont iskolák tanul6ifjúságának összeté
telét etnikai, felekezeti és gazdasági háttér 
szerint (3. fejezet), majd elemwm6don 
számbaveszik a vizsgált iskolákban rendel· 
kezésre áll6 forrásokat (tantervek, tárgyi 
feltételek, speciális kinálatok, a tantestület 
szervezeti felépitése stb., 4.-5. fejezet). E 
független, illet6leg közvedt6 változ6k lei
rása, bemutatása után kerül sor a vizsgálat 
komplex függ6 váltowjának: a tanul6i tel· 
jesitményeknek az elemzésére. 

A már emlitett 70-es évtizedben zajl6 
oktatáspolitikai vitákban hangsúlyosan je
lenik meg a képzésben a magánszektor, 
támad6 és támogat6 érvek kereszttúzében. 
A kötet szerz6i abb61 indulnak ki, hogy 
mind a pro, mind a kontra érvek f6ként 
empirikusan nem vizsgált értékpremisz
szákra támaszkodnak. Így feladatuknak 
azt tekintik, hogy a reprezentatív összeha
sonlit6 teljesitményvizsgálatok adatainak 




