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A kutatás célja(i)… 

• a diskurzus-elemzés, mint 

 módszer alkalmazhatósága 

 (Foucault, M. 2002)  

 ↓ 

 az 1971. évi OTK-ról folyó  

 (tudományos / akadémiai) 

 diskurzus vizsgálata 

 

• OTK, avagy OTK-k? 

 ↓ 

 egy fejlesztési dokumentum – különböző interpretációk 



Hogyan írhatunk le rendszereket? 

 Foucault, M. (2002), p. 50. 

 

 (1)  Elsődleges (valós) viszonyok rendszere: 

  Kapcsolatok a valós világban (a vizsgált tárgyon belül). 

 

 (2)  Másodlagos (reflexív) viszonyok rendszere: 

  Miként konceptualizáljuk az elsődleges kapcsolatokat?  

 

 (3) Harmadlagos (beszéd-) viszonyok rendszere: 

  Hogyan interpretálják az emberek e koncepciókat? 
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Hogyan írhatunk le rendszereket? 

 …az 1971. évi OTK példáján 

 

 (1)  Elsődleges (valós) viszonyok rendszere: 

  Kapcsolatok a valós világban (a vizsgált tárgyon belül). 



Hogyan írhatunk le rendszereket? 

 …az 1971. évi OTK példáján 

 

 (2)  Másodlagos (reflexív) viszonyok rendszere: 

  Miként konceptualizáljuk az elsődleges kapcsolatokat?  



Hogyan írhatunk le rendszereket? 

 …az 1971. évi OTK példáján 

 

 (3) Harmadlagos (beszéd-) viszonyok rendszere: 

  Hogyan interpretálják az emberek e koncepciókat? 



Az OTK-ról folyó (tudományos) diskurzus 

– főbb jellemzők… 

• Időbeliség (az OTK megítélése):  

 

 1970-es évek: pozitív vélekedés 

 1980-as évek:  „enyhülés” kezdete 

 

 1990-es évek: kritikai(bb) hangvétel 

 2000 után:  újraértelmezés, „retro” 

    ↓ 

 a rendszervált(oz)ás nem jelenik meg markánsan 

 (szocializmus / poszt-szocializmus: törés vagy átmenet?) 



Az OTK-ról folyó (tudományos) diskurzus 

– főbb jellemzők… 

• Terminológia átalakulása 

 ↓ 

 A tágabb kontextus megváltozásának eredménye 

 (politikai és gazdasági rendszerváltás, EU-tagság) 

 

• A tudományos 

 stb. szöveg(ek) 

 dekonstrukciója 

 ↓ 

 Jacques Derrida 



Az OTK-ról folyó (tudományos) diskurzus 

– főbb jellemzők… 

• Terminológia átalakulása 

 ↓ 

 A tágabb kontextus megváltozásának eredménye 

 (politikai és gazdasági rendszerváltás, EU-tagság) 

 

• Értelmezési különbségek, eltérő hangsúlyok 

 az egyes diszciplínákban: 

 ↓ 

 Nem OTK, hanem OTK-k! 

 („Ahány diszciplína, annyi OTK…”) 



Köszönöm a figyelmet! 
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