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Előszó

A magyar felsőoktatás átalakítási-átalakulási folyamata a nyolcvanas évek közepén, az akkor elfo-

gadott oktatási törvénnyel kezdődött s hozzávetőlegesen ötévenkénti törvénykezési gyürkőzéssel 

zajlik mindmáig. E negyedszázad alatt az éppen aktuális reformeszmék és értelmiségi kritikák 

egyik legkedveltebb gyakorlata volt a nemzetközi példákra, eseményekre, tendenciákra történő 

hivatkozás. Nem meglepő módon egyértelmű és világos útmutatást adó megoldásokat sikerült fel-

mutatniuk az ellentétes álláspontot képviselőknek is, azt a látszatot keltve, hogy a nemzetközi 

referenciák mögött egy kiforrott, stabil, egyszerűen átvehető felsőoktatási működés áll. (Alig kap-

tak nyilvánosságot az olyasféle refl ektívebb megközelítések, mint például a Magyar Tudományos 

Akadémia Filozófi ai Kutatóintézetének Az európai felsőoktatás funkcióváltása kutatási programja, mely 

a nyugati egyetemi modell több évtizedes útkeresésének, válságának jelenségeit és értelmezését 

fogalmazta meg.)

Érthető természetesen a mintakövetés refl exe és egy új minta kritikátlan elfogadása egyaránt, 

hiszen ez egy olyan akadémiai közösség logikus reakciója, melyet korábban kiszakítottak a ha-

gyományos beágyazódásából, és egy idegen (méghozzá fejletlenebb) rendszer szolgai követésének 

kényszerét élte át. Ráadásul mindez a realitást képezte le: a nyugat-európai és különösen a tenge-

rentúli felsőoktatás valóban messze került szerkezeti hatékonyságával, társadalmi súlyával, ok-

tatási kapacitásaival és tudományos teljesítményével a magyar állapotoktól. Mostanára azonban, 

ironikus módon, éppen a leginkább formalizált követés, a Bologna-rendszer átvétele nyomán vált 

szembeötlővé: a valójában tagolt, önnön sajátos és közös problémáikkal is küszködő felsőoktatási 

rendszerek túlságosan is „mozgó célpontok” ahhoz, hogy vitáik, útkereséseik megismerése nélkül 

támaszkodjunk modelljükre.

Első pillantásra időrabló tétovaságnak tűnhet egy technokrata felsőoktatás-vezénylési felfogás 

számára más országok szakmai vitáival foglalkozni a magabiztos adaptáció helyett. A magyar egye-

tem ügye iránt elkötelezetteknek azonban nagyon is fontos lehet, hogy ne csupán a kisszámú tájéko-

zott szakértő interpretációján keresztül, illetve az óhatatlanul esetleges és szűkebb körű személyes 

élmények révén legyen ismeretük a rendkívül gazdag euro-atlanti felsőoktatás-elméleti közgondol-

kodásról! A kérdések, feszültségek ugyanis ott is azokhoz a tényezőkhöz kapcsolódnak, amelyekkel 

a magyar felsőoktatásban találkozunk: tömegesedés, fi nanszírozás, nyitottság, menedzsment, szín-

vonal. Tanulságos tapasztalatokat, alkalmazható érveket, továbbgondolandó felvetéseket, tágabb 

összefüggésrendszerbe helyezett ismereteket, leginkább pedig a felsőoktatásról való gondolkodás 

ösztönzően nagyobb léptékét nyerhetjük mindabból, ami ezekről a kérdésekről olvasható.

Lapunk jelen számában az angolszász felsőoktatási irodalom néhány karakteres munkájából köz-

lünk részleteket. Ma, amikor oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak közös élménye az amerikai és 

brit felsőoktatás hegemóniája, valószínűleg nem igényel különösebb indoklást ez a választásunk. 
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A válogatás szempontja ezen belül semmiképpen sem lehetett a viták helyesnek tartott végeredmé-

nyének közlése, inkább az információbővítéshez is hozzájáruló, markáns véleményeket képviselő 

szerzőket, műveket kerestük.

Azt is fontosnak tartottuk reprezentálni, hogy milyen szakmai és értelmiségi színvonalon fogal-

mazhatók meg a felsőoktatás kérdései. A koncepciózus és kellően távolságtartó, ám elkötelezett 

egyetemvezető; az alapos adatelemzést végző, ugyanakkor a gazdasági-társadalmi értelmezéseket 

is érdemben alkalmazó felsőoktatás-szociológus; a felsőoktatás kérdéseit ismeretelméleti és tudo-

mányfi lozófi ai kontextusba helyező társadalomkutató; az egyetem ügyében a kultúra, az ideológia, 

a morál és a társadalomszerveződés évszázados íveit, valódi elméleti mélységeit meglátó-láttató 

fi lozófus — olyan szereplők, akikre a magyar felsőoktatási gondolkodásban is nagy szükség van.

Bízunk benne, hogy sokukat inspirálja megszólalásra összeállításunk! 
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