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Példa: 2000-ben az Európai Unióban az elsôdleges szektorban foglalkoztatottak aránya 4,4%, a második
szektorban 26,9%, míg a harmadik szektorban 68,8% volt.

� A francia közgazdász Jean Fourastié (1907–1990) ’Le Grand Espoir’ c. mûvében (1949) a termelé-
kenység növekedése és a foglalkoztatottsági trendek közötti összefüggéseket elemezve rámutatott,
hogy a jövôben a szolgáltatóipar fog növekvô foglalkoztatási lehetôséget kínálni.

Készségszintek és foglalkoztatottság-növekedés **
A foglalkoztatás növekedése gyorsabb a felsôfokú oktatásban részesültek, mint az alacsonyabb képzett-
séggel rendelkezôk esetében, és az alacsonyabb szintû képzettséget igénylô munkákhoz képest a jobb kép-
zettséget igénylô munkák gyorsabb növekedése várható.

A gazdaság egyre inkább intenzív tudásra alapul, egyre nagyobb érték teremtôdik a termékekhez és szolgálta-
tásokhoz hozzáadott tudásból, és ennek eredményeként növekszik az igény a magasan képzett munkaerô iránt. 

Példa: 1995–2000 között az Európai Unióban az alsó középfokú vagy annál alacsonyabb képzettségi szintet elért
munkavállalók esetén a foglalkoztatottság növekedése kevesebb mint 3,2% volt, a felsô középfokú végzettséggel
rendelkezôk esetén 3,6%,  míg a harmadfokú végzettséggel rendelkezôk esetén 4,6%-ot ért el. 

– A magasan képzett munkaerô foglalkoztatás-növekedésének egyik oka az az egyszerû tény, hogy többen
szereznek harmadfokú végzettséget.

Sertés-ciklus ** (angolul: hog-cycle, pig-cycle, franciául: cycle porcin, németül: Schweinezyklus)
Bizonyos piacokon az igény jelentkezése és az igény ellátása között idôeltolódás van, miközben mind az
igény, mind a kínálat aszinkron módon ingadozik. 

Adott szakokon (pl. számítástechnika, tanárképzés) végzôs egyetemi hallgatók munkaerôpiacon való érvénye-
sülésére az ingadozás jellemzô, amely az ún. sertés-ciklus (pig/hog-cycle) modelljével írható le. Bizonyos években
a rendelkezésre álló végzettségek iránt nagyobb a munkaerôpiaci kereslet, és a kedvezô elhelyezkedési kilátások
miatt egyre több fiatal kezd az igényeknek megfelelô tanulmányokba. Tanulmányaik azonban több évet vesznek
igénybe, és mire végzôsök lesznek, a gazdasági helyzet megváltozhat. Ciklikus hanyatlás és a végzôsök túlkínála-
ta állhat elô, ami az álláslehetôségekre is hatással van. Az új helyzethez igazodva kevesebben vállalnak tanulmá-
nyokat ezeken a területeken, és néhány év múlva újra kereslet jelentkezhet az adott képzettségekre. 

� Az elnevezés Arthus Hanau-tól származik, aki a sertéshús árának és kínálatának alakulását elemezte
az 1920-as évek vége felé, ezért megfigyelését Hanau-féle Schweinezyklus-ként emlegetik. A
Schweinezyklus kifejezést gyakran használják elemzésekben a német nyelvû országokban, amikor a har-
madfokú képzés nem megfelelôen igazodik az igényelt készség-követelményekhez.

Pókháló tételnek is nevezik a fenti törvényszerûséget, mivel a kereslet–kínálat grafikonos ábrázolása a pók-
hálóra hasonlít.

Összeállította: Az Európai Bizottság „E” szakértôi csoportja
(Lásd még a Felnôttképzés az Európai Unióban címû kézikönyvben)

Olasz, brit, spanyol és francia együttmûködéssel zajló programunk, melyrôl már több alkalommal adtunk hírt
lapunk hasábjain, szeptember 9-e és 12-e között sikeresen zárult Budapesten. A 3 napos munka mellett
sikerült újabb elkötelezett híveket szereznünk Magyarországnak és Budapest csodálatos hangulatának.

Együttmûködés a foglalkoztatásban!
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Mindenekelôtt néhány fogalom és néhány
kérdés. Ha politizálunk, akkor gondol-
nunk kell arra, hogy mi a politika lényege.
Ha cselekszünk, akkor is ezt kell tennünk.
A politika csak szûkített értelemben tudja
vizsgálni a társadalom, a gazdaság, az em-
ber helyzetét. A maga logikája szerint. Ez
rendszerint a politikai írók vagy politika-
csináló emberek képzeletét követi. Le-
mondunk-e a teremtô képzeletrôl, vagy fi-
gyelmünket csupán az empirikusan érzé-
kelhetô tényekre irányítjuk? Ez is fontos.
A tények mögé teljességgel soha nem pil-
lanthatunk. Következésképpen a történe-
lem új és új kihívásaira sem tudunk hitelt
érdemlô választ adni.

Ha liberálisok vagyunk, kimerül alkotó
fantáziánk. Ha szocialisták, akkor azt kel-
lene vizsgálnunk, hogy van-e ráció a kol-
lektivizmus különféle változataiban. Ha
konzervatívok, akkor az a veszély fenye-
get, hogy hagyjuk-e magunkat defenzívá-
ba szorítani. Képesek vagyunk-e kitörni
ebbôl a helyzetbôl? A tradíciók és képzele-
tek szintézisével a „posztmodern” kor
meghatározó szereplôivé válhatunk.

Keressük-e a mindenkori kormány ke-
gyét, vagy egy jó alkotó gárdát magunk
köré gyûjtve, a hatalmon lévô pártok
szempontjai helyett a magyar valóságot
igyekszünk-e értelmezni? Ha ez utóbbiak
szerint cselekszünk, akkor népfôiskolás
módon cselekszünk. Ha az elôbbiek sze-
rint, akkor messzire kerülünk ettôl a moz-
galomtól. Mindenhatónak, korlátozhatat-
lannak tartjuk-e az individuumot, vagy az
egyén fölött szervezôdô szinteket tartjuk a
modernizáció szerves részének? Mit gon-
dolunk az államról? Hisszük-e, hogy a
nemzeti érdekeket szolgáló modernizáció
központi aktorává kell tenni, mert így volt
ez más és sikeres demokráciákban is?
Vagy azt hisszük-e inkább, hogy az állam a
legrosszabb tulajdonos, a lukácsi gondolat
„a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a
legjobb kapitalizmus” mai idôkre transzfe-
rált vagy transzportált parafrázisaként?

A modernizmus mellett fontos kérdés,
hogy milyen válaszokat tudunk adni, vagy
akarunk adni népfôiskolai mozgalmunk-
ban a globalizmusra. A Fukuyama-féle el-
képzelés, hogy a modern nyugati társadal-
mak a történelmi fejlôdés egyedüli hordo-
zói, netán végállomásai. Lehet-e ezek két-
ségkívül tapasztalható sikereire gondolva
abszolutizálni a nyugat-európai vagy az
észak-amerikai mintát? Vagy nekünk sajá-
tosan mást, magyart, magyarosat kell kita-
lálnunk? Olyant, amelyik történelmi érté-
kekre épül? Olyan organikus fejlôdésre,
amely a második világháború után 40 évre

ugyan megszakadt hazánkban, de mi újra-
élesztjük és keleti vagy nyugati
abszolútumok helyett sajátos mintát kö-
vetve építjük? Modernizációról beszé-
lünk. Modern korban, modern népfôisko-
lát szervezünk. Milyen utat válasszunk?
Olyant-e, amely érdemlegesen is számol
az ország földrajzi adottságaival, történel-
mi hagyományaival, civilizációs örökségé-
vel? Vagy pedig olyant, amely a Nyugaton
született? Ennek mechanikus átvételére
törekedjünk?

Modernizációra szükség van, ez nem vi-
tás, ez létkérdés. Az elôzô meghaladása, az
életet jobbá tenni szándékozó törekvés,
hogy felzárkózzunk a nálunk fejlettebb ré-
giókhoz. Ma ezt „nyugatosodásnak” vagy
idegen szóval westernizációnak nevez-
zük. Mintha a világ unilineáris fejlôdési
koncepciót teljesítene be. Hol teljesedik
be a magyar fejlôdés? Milyen területen? A
gazdaságban-e vagy a politikai intézmény-
rendszer területén, vagy magában a sze-
mélyiségben? Az egyik akadémikusunk
mondta éppen a legutóbbi népfôiskolai
szimpóziumon, hogy az Európai Unióba
nem az ország megy, nem is a kormányok,
még kevésbé a pártok – hanem a polgár.
Mindegyikünk külön-külön és egysége-
sen. Csak éppen erre helyeztük a legkeve-
sebb hangsúlyt.

Ha mozgalmunkkal korunk kérdéseire
akarunk válaszolni, akkor szem elôtt tart-
juk, hogy a modernizáció nem értékmen-
tes, nem értékektôl mentes kategória.
Szerves társadalmi létét a nemzeti és kul-
turális tradíciók alapozzák meg. A konti-
nuitásra épülô szerves fejlôdés példája
Anglia, melyrôl a német Ranke írta, hogy
több középkori eredetû intézményt ôrzött
meg, mint bármelyik másik ország az eu-
rópai kontinensen. Távol-Kelet példája is
annak szükségességét bizonyítja, hogy a
fejlôdést (modernizációt) saját civilizációs
örökségére támaszkodva hajthatja végre
eredményesen minden társadalom, mert
éppen a japánoktól tudjuk, hogy a siker
szempontjából kulcsfontosságú „kompati-
bilitás”-fok az adott civilizáció tradicioná-
lis értékei és a modern értékek között hú-
zódik. Van arra törekvés nálunk is – mint
ahogy ez Nyugaton is volt –, hogy a tradi-
cionális és a modern egymást kölcsönö-
sen kizáró fogalomként szerepeljen. A mi
népfôiskolánknak tradíciótisztelônek, tra-
díciókövetônek kell lennie. Azért kell
ilyennek lennie, mert a „modern” szót el-
érte a politikai retorika is, tehát különösen
kell rá vigyázni ebben a kapitalizálódó és
így vagy amúgy polgárosodó magyar társa-
dalomban annál is inkább, mert sokszor

nem tudtunk mit kezdeni a modernizáció
fogalmával. 

A modernizáció és a nemzeti érdek
dichotómiája ma is fennáll. Helyénvaló,
hogy a formállogika szabályai szerint dol-
gozzunk, mert igaz itt minden distinkció,
de igaz lehet minden konjunkció is, ame-
lyik a nemzetképet hivatott erôsíteni,
amely segít a régi és az idejétmúlt beideg-
zettség elhagyásában és úgy integrálja az
új elemeket, hogy megôrzi az önazonos-
ság lényegi vonásait. Az a dolgunk, hogy
ne csak gazdasági, hanem mentális-kultu-
rális téren is a specifikus nemzeti problé-
mákra adjuk meg a választ. Így közelít-
sünk a kor kihívásaihoz. Erre a kihívásra
adott válasz aktív szervezeteket, aktív ál-
lampolgárokat, jól definiált, jól mûködô
institúciókat feltételez. Ilyen intézmény
legyen a magyar népfôiskolai mozgalom
is. Olyan állampolgárokat kell nevelni –
mondja Márai –, akik rendelkeznek mind-
azon erényekkel, mûveltséggel és kifino-
multsággal, polgári életformával, amelyek
a civil társadalom megerôsödését jelent-
hetik. Tudatosítani kell mozgalmunkban,
hogy a sikeres modernizációt csak a tulaj-
don, nem csak materiális, de szellemi tu-
lajdon, és a mûveltségre alapozó öntudat,
a közéleti szerepvállalás viheti sikerre.

Értékeink

Mit tegyünk?
Vizsgáljuk meg, milyen erôsek a kötô-

déseink. Milyen közegben érvényesül a
munkánk. A politika szférájában-e – itt ta-
lán, azt hiszem, a legkevésbé – vagy más
szellemi síkon. A kulturális életben-e, az
emberek tevékenységét befolyásoló maga-
tartásban vagy máshol.

Kérdeznünk kell: milyen népfôiskolát
szeretnénk. Talán meg kellene elôzni egy
másik kérdéssel ezt: milyen országot, mi-
lyen népet, milyen nemzetet, milyen ma-
gyart, milyen Európát szeretnénk. Ha ezt
meg tudjuk határozni, könnyen tudunk a
kérdésre válaszolni. Ismerünk jelzôket,
moderneket is, elavultakat is, igazakat is.
Ismerünk állításokat, tagadásokat. Ismer-
jük a világot, amelyik körülöttünk zajlik,
forrong, bugyog. Tudjuk, hogy a világ bi-
zonyos részein terrorizmus van. Háborúk
vannak, és szegénység.  Európa politikai
tervében benne van-e egy nagy, egységes
és erôs lélek? Mert a népfôiskola aktuális
kérdései az Európai Unióval járó prob-
lémakört sem kerülhetik meg. Mint
ahogy – ismerve több programot – nem
is kerülik. 

Építkezésünk sarokkövei
Az „Ezerarcú Népfôiskola” találkozón elhangzott hozzászólás szerkesztett változata
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Munkaerôpiac

Kipörgetett, ún. spin-off vállalkozások **
A kipörgetett/spin-off vállalkozások általában egyetemek köré csoportosulnak.

Az egyetemek vagy más kutatóintézetek jóvoltából mintegy hasznos melléktermékként keletkezô (kipör-
getett), azokról leváló ún. spin-off vállalkozások földrajzilag az anyaintézmény köré csoportosulnak. Ezt
gyakran egyszerû gyakorlati okok indokolják és azok a helyzeti elônyök, amelyeket az egyetemek és azok
kutatóbázisai a hallgatók és végzôsök személyében jelentenek a spin-off vállalkozások számára (amelyek
gyakran továbbra is az egyetemek részét képezik). Mivel a csúcstechnológiát alkalmazó vállalatoknak sok
esetben hasonló vállalkozásokra kell támaszkodniuk, a csoportosulás általában önfenntartó és további válla-
latokat vonz. Ilyen csúcstechnológiát igénylô vállalatok csoportosultak a Szilícium Völgyben található egye-
temi/kutatóbázis köré (Stanford University, Palo Alto), Boston környékén a Massachusetts Institute of
Technology, és az Egyesült Királyság-beli Cambridge köré.

Példa: Az 1996–2000 közötti idôszakban átlagosan 2500 ilyen spin-off jellegû kereskedelmi vállalkozást,
4200 komptenciára építô vállalkozást, és 30 000 tudományos vállalkozást alapítottak évente Németországban,
s ezek erôteljesen olyan városokban összpontosultak, ahol egyetemek, illetôleg kutatóbázisok találhatók.

Spillover-hatás (tudás-túlcsordulás) **
A kutatás szakosodásával a tudás  túlcsordulásaként jelentkezô elônyök csökkennek.

Az alapkutatások esetén nagyobb a túlcsorduló tudásnak és elônyeinek a jelentôsége, mint a szakosodott,
alkalmazott kutatás esetén.

– A spillover-hatást fokozzák a kutatásban részt vevôk különbözô szerepei és érdekei: az egyetemi és a köz-
pénzekbôl finanszírozott kutatások általában az alapkutatásra összpontosítanak, és egyértelmû szerepet kap-
nak a tudás átadásában. Ezzel ellentétben a magánvállalatok szakosodott, alkalmazott kutatással foglalkoznak,
és érdekük a tudás túlcsordulásának alacsony szinten tartása. 

Metcalf-féle törvény  ***
Egy hálózat értéke a csomópontok (felhasználók) képességével (power) egyenlô.

Ez vonatkozik például az internetre (ami szintén fontos szerepet játszik az oktatásban és a képzésben) vagy
a telefonhálózatra, de a kutatói hálózatokra vonatkoztatni sem értelmetlen.

Példa: Kezdetben a telefon korlátozott értékkel bírt használói számára, mivel csak kevesekkel lehetett tele-
fonon kapcsolatba lépni. A telefonhasználók számának növekedésével több embert lehetett felhívni, és több
embertôl lehetett hívást fogadni, így a hálózat értéke négyzetesen emelkedett az összeköttetésben állók szá-
mának arányában. 

A kutatásban használt nyelvek ***
A kutatásban mindössze néhány nyelv az uralkodó. Az angol nyelv használata egyre terjed.

Az ókorban a görög volt a tudomány nyelve és az ókori görög kifejezések mind a mai napig fontos szerepet
játszanak a matematikában, fizikában és az orvosi rendszertanban.

A középkor óta a XVIII. századig az európai egyetemeken (az elsôt 1088-ban Bolognában alapították) a latin
volt a lingua franca, a kutatások elsôsorban latinul jelentek meg és a tudósok latin nevet adtak saját maguknak
is. A növény- és állatvilág rendszertanában (amelyet a svéd Carl von Linné vagy Carolus Linnaeus állított fel) má-
ig latin kifejezéseket használnak, és a tudományos kifejezések jó része is a latin nyelven alapul. A XIX. század-
ban a nemzetállamok megjelenése az egyetemi oktatás és a tudományos publikációk nyelvi diverzifikációjával
is járt, többek közt a német nyelv erôteljes jelenlétével a természettudományokban (különösen a fizikában és a
kémiában).

A harmincas évek politikai fejleményei sok tudóst emigrálásra (az Egyesült Államokba) kényszerítettek, és
a német nyelv jelentôsége rohamos hanyatlásnak indult. Az ötvenes évektôl kezdôdôen tapasztalható az angol
nyelv térhódítása, és mára a nemzetközi tudományos publikációk 90%-a angolul jelenik meg. Az angol a legin-
kább elterjedt nyelv a nem angol anyanyelvû országokban kínált egyetemi képzések esetében.

– A természettudományok (kémia, fizika, biológia) és a technológia területén sokkal inkább egyetlen nem-
zetközi nyelv az uralkodó, mint a társadalomtudományok (irodalom, történelem, teológia, jog) területén. 

Törvény vagy analitikai fogalom

A gazdasági fejlôdés és a szolgáltató szektor részesedése a foglalkoztatásban **
A gazdasági fejlôdés következtében a szolgáltató szektor (harmadik szektor) foglalkoztatási részesedé-
se növekszik. 

A termelékenység folyamatos javulása és az elôállított áruk iránti kereslet lassú növekedése következtében
a gazdasági fejlôdés a foglalkoztatottság folyamatos csökkenését idézi elô az elsôdleges szektorban (mezôgaz-
daság, erdôgazdálkodás, halászat). A foglalkoztatás a második szektorban (feldolgozó-, építô- és energiaipar,
bányászat) kezdetben emelkedik, azonban a termelékenység folyamatos javulása következtében késôbb
visszaesik. A szolgáltatóiparban azonban a termelékenység fokozásának lehetôségei korlátozottabbak (fôként
a személyes szolgáltatások esetén, lásd Baumol-féle költségbetegség), és ugyanakkor a szolgáltatások iránti
kereslet általában növekszik. A harmadik szektor részesedése a foglalkoztatás tekintetében tehát folyamato-
san növekszik.

Grafikon

Grafikon
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Európát úgy kell szervezni, hogy az egy
nagy lelki tett legyen. Hazánkat is úgy kell
szervezni, hogy az egy nagy lelki tett le-
gyen. A népfôiskolát is úgy kell szervezni,
hogy az egy nagy lelki tett legyen. Erre hív
fel bennünket a legutóbbi Stuttgarti talál-
kozó záró nyilatkozata is. Itt ugyan lelkisé-
gi mozgalmak jöttek össze, de Európa
minden polgárának üzentek. Hitelesen. 

A múlt század egyik jelentôs személyi-
sége nevezte az 1951-ben létrejött Szén és
Acél Közösséget lelki tettnek, melynek je-
lentése ez volt: „Soha többé háborút”. Az-
óta nehéz és komplikált idôk következtek.
Nehéz idôk járnak ma is. Mi lett ebbôl a
lelki tettbôl. Gúny-e vagy valóság, ha meg-
kérdezzük, hogy ma a pénz, a bankárok és
a bürokraták Európáját éljük-e? Azt is tud-
juk, hogy nem lehet alapvetô törvények
nélkül élni. A legalapvetôbb törvény az Al-
kotmány. Nem élhet e nélkül Európa sem.
Jelentôs mai politikusok állítják, hogy ha
nem lesz nekünk, európai polgároknak
egységes és jó alkotmányunk, Európa eltû-
nik a világ politikai színpadáról. Jó és sta-
bil alapkôre kell építeni az európai házat.
Az európai hazát. Ha szükség van nemze-
tek fölötti kormányra, akkor szükség van
nemzetre is. Ha szükség van nemzetek fe-
letti demokráciára, akkor szükség van he-
lyi demokráciára is. Alkotmány és nemzet.
Európai alkotmány és Európa. Romano
Prodi mondta a stuttgarti találkozón, me-
lyen köreinkbôl is többen ott voltak, hogy
Európa történelmének nincs értelme a ke-
reszténység történelme nélkül. Az Euró-
pai Unió alapító atyái meggyôzôdéses ke-
resztények voltak és Európa építése köz-
ben mindvégig kiálltak hitük mellett. Ezt
is Prodi mondta: „A hitet nem szabad záró-
jelbe tenni, hanem a hitvallásból kell táp-
lálkoznia az etikai hûségnek, a kitartásnak,
a bölcsességnek, a szelídségnek, a maga-
tartásnak, a nagylelkûségnek. 

Milyen népfôiskolát akarunk? Olyant,
amelyik arra nevel, hogy a saját érdekeink
és személyes sikereink mellett, vagy ha
kell: helyett, a közösségek boldoguljanak.
Úgy kell a világra emelni tekintetünket,
hogy távol tudjuk tartani magunktól a ha-
zugságot, a cinizmust, a képmutatást. Úgy
kell építeni közösségeinket, a kisebbet és
a nagyobbat is, hogy a legszegényebbek-
tôl és legelesettebbektôl induljunk el. Ez a
népfôiskola szociális érzékenysége. Olyan
közösséget kell kialakítani, amelyik le tud-
ja gyôzni a félelmeket, a kishitûséget. Ez a
népfôiskola bátorsága és reménye. A féle-
lem ellentéte a hit. Hinni kell magunkban,
sikereinkben, országunkban, nemzetünk-
ben, kereszténységünkben, és más tartós
értékekben. Ne úgy növekedjünk, mint
egy erôdítmény, hanem mint lélekkel bí-
ró, elhivatott, áldozatos tettrekészség.

Milyen népfôiskolát akarunk? 1941-ben
fogalmazta meg a Népfôiskolai Tanács
(mely összefogta a magyar népfôiskolai tö-

rekvéseket) céljait a következôképpen: „A
népfôiskola olyan intézmény, amely a fel-
nôttkor határán lévô ifjúságot öt hóna-
pon, de legalább 2 és fél hónapon át vallá-
si és nemzeti, hivatásbeli szolgálatra neve-
li.” Pedagógiája ez volt: az ifjúságot közös-
ségbe gyûjtve, az élô szóból és nevelô sze-
mélyiségbôl kiáramló erôkkel a legmaga-
sabb gyakorlatiasságra nevelni.

1989-ben nemes elhatározásnak tartja
még a kulturális kormányzat is, hogy vala-
ki, valakik segítséget nyújtsanak a helyi
társadalom szervezôdésében, segítsék er-
kölcsösebbé válni az embereket, önérze-
tesebbé tenni a megosztott magyarságot,
mûveltebbé a közösségeket, a hazát. A
népfôiskola mûvelt polgárokat kíván ne-
velni, akik a helyi gazdálkodásban, a helyi
közösségekben, a helyi szociális ellátás-
ban, a kulturális és a közéletben közössé-
geik számára, a nyilvánosság megteremté-
sével, szüntelenül és kitartóan fáradoz-
nak. Célja: felszólítani a magyar értelmisé-
get, hogy évtizedek óta tapasztalt szerep-
tévesztését hagyja el. Találjon önmagára,
hogy az egész magyar társadalom összetar-
tozó és kulturált nemzetté váljon. Hívjuk
közénk az értelmiség legjobbjait!

Gyakorlati tennivalóink

Erôsítenünk kell a népfôiskolák szere-
pét, hogy a vidék, a kistelepülések életre
keljenek, életben maradjanak, öntudato-
sodjanak. Ennek szellemi és gyakorlati
fóruma a születését, újraszületését ün-
neplô népfôiskolai mozgalom, térsé-
günkben is, a tágabb hazában, az ország-
határon kívül is.

Új kihívások érnek bennünket. Progra-
munkba kell ezért venni a modern gazdál-
kodás minden ismérvét, szellemi muníció-
it, a helyes társadalmi magatartás elterjesz-
tését, a teljesen új egyéni gazdálkodást,
családi gazdálkodást, szövetkezést és a kö-
zösségi erkölcsöt éltetô és fenntartó életfi-
lozófiát is.

Soha sem volt idôszerûbb, mint most,
hogy népfôiskoláinkon új tudást tanít-
sunk. A gazdaságban ökológiai fejlesztés
helyett ökonómiai fejlesztést végeznek. Ez
nem fejlesztés, inkább pusztítás. Gyôri
Nagy Sándor azt mondja, hogy növekvô
számsorok lelhetôk a konjunkturális gaz-
daság bizonyítására, a profit növekedésé-
re ugyanúgy, ahogyan növekvô számsor a
munkanélkülieké, a létbizonytalanságba
taszítottaké, az alkoholistáké, a lelkileg
megnyomorítottaké, a szeretetleneké, a
céltalanoké, a gyógyíthatatlan környezet-
betegeké, a lerombolt kultúráké, a kiirtott
növény- és állatfajoké, az elmérgesedett,
kirabolt tájaké. Ezen negatív jelzôk hatásá-
ra még inkább meleg szívvel gondolunk
Kishantosra, az ott folyó népfôiskolára és
szívünk összes melegével köszöntjük az

ottaniakat. Gyôri Nagy Sándor mondja
ugyancsak, hogy a paraszti tudás az élet
tudása volt. Hosszan sorolja, mi mindent
tudott a magyar paraszt, és aki ennél keve-
sebbet tud, az nem paraszt. A földmûvest
– akit máshol finomkodva földmívesnek
neveznek – a parasztember szinonimája-
ként aposztrofálták, mintha ez a szó deg-
radáló, vagy dehonesztáló lenne. A ma-
gyar falu, a magyar vidék életképessége
annyival csökkent, mint amennyivel keve-
sebb tudásra, mûveltségre volt szüksége a
tsz-taggá lett parasztembernek, mint
amennyire az agrikultúra önálló alkalma-
zójának. Most az a kérdés, hogy a mezô-
gazdasági vállalkozó tud-e, akar-e – és lesz-
e lehetôsége, hogy földmûvessé, a föld-
nek mûvelôjévé, „mívesévé” váljon. 

Tantervünk

Erre a születésnapi ünnepségre és jubi-
leumra készülve, több táji és más
közösségbéli népfôiskolai összejövetelt
tartottunk, ahol muníciót próbáltunk
gyûjteni erre az összejövetelre. Leírta
gondolatait a magyar Népfôiskolai Társa-
ság, Kikötött kompország nem maradhat
egy helyben címmel. Kemény Bertalan,
Nagy Júlia, Keresztesi József, Miklóssy
Endre sorait is olvashattuk. Tanulságos
gondolatokat fogalmaztak meg mind-
annyian. Mindegyikben benne foglalta-
tott a tudás, a tanulás, az élethosszig tartó
mûvelôdés képessége, készsége és szük-
ségszerûsége, valamint az ezzel összefüg-
gô kérdések. Tudjuk, ha a tudásról, a ta-
nulásról beszélünk, akkor a munkameg-
osztás szempontjából fontos területre
léptünk. Fontos a szaktudás, a szakisme-
ret, az intézményi tudás és tanulás is. Ezt
továbbfejlesztheti, pótolhatja is a népfôis-
kolai mozgalom. De mindenek felett segí-
tenünk kell az embereknek, hogy alkal-
mazkodni tudjanak a gyorsan változó vi-
lághoz. A népfôiskolai mozgalom számára
fontos a szakmai ismeretek körén kívül
esô tudás is, amit Ferge Zsuzsa egyszerû-
en de találóan hétköznapi tudásnak ne-
vez. Ez ismeretek, képességek, készsé-
gek, információk rendszere, amelyekkel
az ember közvetlen környezetét változtat-
hatja, alakíthatja – amelyek birtokában a
környezettel „anyagcserét” folytathat.
Gyakorlati jellegû tudás ez, mint például
bizonyos háztartási ismeretek, magánélet-
béli szituációk. Ez sem állandó, ez is gyor-
san változik, ahogyan változik a tudo-
mány, a technika. Önmozgást végez maga
a társadalom is. Folyamatok zajlanak ben-
ne, melyek az emberre közvetlenül is hat-
nak. A gyakorlati tudás az emberre vonat-
kozó ismeretek rendszere, a társadalmi
viselkedésbéli sajátosságok, és ezek áta-
dása ma a legkevésbé intézményesített te-
rület. Ezért a népfôiskola felvállalhatja,
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A tanulás és az életkor közötti költség–haszon arány **
A tanulás költség–haszon aránya (egyéni szinten) az életkor elôrehaladtával kedvezôtlenebbé válik.

Ahogy az életkorral emelkednek a fizetési szintek, úgy általában a feláldozott haszon is növekszik az
életkorral, mivel le kell mondani a tanuláshoz kapcsolódó nyereségrôl. Ezenkívül a tanultak alkalmazásá-
nak lehetôsége is szûkül a munkával töltendô évek csökkenése miatt, és a korosodással a tanulás is nehe-
zebbé válik.

– Ez különösen áll az alapozó oktatásra és képzésre. További szakoktatásban és szakképzésben valamint
a felnôttképzésben való részvétel munkavállalás mellett is lehetséges, ezért kevesebb feláldozott hasznot
jelent a munkavállaló számára. A tudás korszerûsítése és átalakítása érdekében az egész életen át tartó ta-
nulást megköveteli a tudás felezési ideje és a mûszaki fejlôdés is.

Engel-féle törvény *
A jövedelem élelmiszerre fordított hányada a jövedelem emelkedésével csökken. Ennélfogva az egyéb
termékekre (ideértve az oktatást is) fordított jövedelem hányada általában növekszik.

Példa: 1988-ban az Európai Unióban a háztartások jövedelmüknek átlagosan 18%-át fordították élelmi-
szerre és alkoholt nem tartalmazó italokra, 1994-ben ez az arány 16%, míg 1999-ben 14% volt, miközben
az átlagjövedelmek ebben az idôszakban növekedtek. A nyolc csatlakozó közép- és kelet-európai ország-
ban, ahol a jövedelmi színvonal alacsonyabb, mint az EU-tagországokban, a háztartások jövedelmük 33%-
át fordították élelmiszerre és alkoholt nem tartalmazó italokra 1999-ben, míg az alacsony jövedelmi viszo-
nyokkal jellemezhetô Bulgáriában és Romániában ez az arány 53% volt.

Azokat az árukat, amelyekre az emberek kevesebbet fordítanak, amikor jövedelmük emelkedik (azaz
olyan árukat, amelyek keresleti rugalmassága alacsony), alacsonyabb rendû árunak is nevezik (pl. élelmi-
szer és ruházat). Azokat az árukat, amelyekre a jövedelem növekedésével a háztartások többet fordítanak,
magasabb rendû áruknak is nevezik (a legtöbb egyéb termék ide tartozik). Az oktatás (és különösen a fel-
sôoktatás) magasabb rendû árunak tekinthetô: 1988-ban az Európai Unió háztartásaiban a jövedelmek
0,5%-át fordították oktatásra, 1999-ben ez az arány 0,7% volt (azonban az arányszám változatlan maradt
1994 és 1999 között). 

*Az elnevezés Ernst Engel (1821–1896), német közgazdász és statisztikus után. 1868-ban Hermann
Schwabe hasonló elveket mutatott ki a lakbérekre fordított kiadásokkal kapcsolatban, ezért ezt a törvényt
Engel–Schwabe-féle törvénynek is nevezik.

Demografiai  trendek

Törvény/szabály/trend

A születéskor várható élettartam ****
Az Európai Unióban a születéskor várható átlagos élettartam évtizedenként majdnem két évvel emel-
kedik 

1945 óta a születéskor várható élettartam 10 évvel növekedett az Európai Unió tagállamaiban. 1990 és
1999 között 78 évre, majdnem 2 évvel emelkedett. 2000-ben a tagállamokban a születéskor várható élettar-
tam 81,4 év volt nôk esetében, míg 75,3 év a férfiaknál. Ez a mintegy hatévnyi különbség meglehetôsen ál-
landónak mondható az elmúlt 20 évre visszatekintve.

Francia demográfusok úgy becsülték, hogy ha a születéskor várható életkor tekintetében a jelenlegi
trend folytatódik, akkor a 2000-ben Franciaországban született leányok 50%-a 2100-ban még életben lesz.

� Az emelkedô élettartam megváltoztatja a népesség korosztályi összetételét, ami egyre növekvô hatás-
sal van a szociális rendszerekre és a gazdaságra. Azzal is járhat, hogy a jövôben az emberek késôbb mehet-
nek csak nyugdíjba, és ennek a képzésre és az élethosszig tartó tanulásra is kihatásai vannak.

Grafikon

Törvény vagy analitikai fogalom

Agyelvándorlás ****
A kutatók egy fôre jutó jövedelme között országonként fennálló különbség az  elvándorlási egyenlôtlen-
séget fokozza.

Összességében az alacsony fizetéseket adó országokból a magasabb fizetéseket biztosítani tudó országokba
vándorolnak a kutatók.

Különösen az Egyesült Államok vonzza a kutatókat a világ minden pontjáról. Egyéb tényezôk is szerepet
játszhatnak. Olykor különbséget tesznek ún. kényszerítô tényezôk (push factors – alacsony jövedelem, magas
munkanélküliség tudományos szakemberek körében, a szabadság hiánya) és ún. húzó tényezôk (pull factors –
magas jövedelmezés, kutató-bázisok minôsége) között (bár különbözô szemszögbôl nézve egyazon tényezô
mindkét csoportosításba beletartozhat). A nyelv szintén tényezô: az angol nyelvû fejlett országok az elvándor-
ló kutatók összlétszámából aránytalanul nagy részt vonzanak.

– Az agyelvándorlás a fogadó ország vonzerejének növelésével „bûvös” kört, míg a kibocsátó országban ör-
dögi kört alakíthat ki.

Grafikon

Egyetemekhez/kutatáshoz kapcsolódó törvények
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minthogy ez az a társadalmilag érzékeny
intézmény, amely rendelkezik az átadás, a
visszacsatolás összes eszközével. Kapcso-
latrendszere van a feladatok ellátására
mind az egyénnel, mind a kiscsoportok-
kal, a helyi társadalommal. Fontos ez a
gyakorlati tudás, mert kiterjed az öltözkö-
désre, a lakberendezésre, a gyermekneve-
lésre, különbözô divatáramlatokra, me-
lyek az embereket érdeklik. De ugyani-
lyen fontos az emberek közötti érintke-
zésre, az ember és a társadalom viszonyá-
ra, viselkedésre való nevelés. Ilyen hét-
köznapi tudás a társadalmi tudás. A társa-
dalmi életet szabályozó normák rendsze-
re, jelek és jelképek, elvárható magatar-
tásformák és normák. Fontos a társada-
lom, és intézményeinek ismerete. Jogok
és jogérvényesítés. Eljárások, szankciók.
Beadványok készítése, és egy sor más gya-
korlati jellegû, a társadalmi élettel szoro-
san összefüggô tudás. Fel kell ezt karolni,
mert a mai magyar társadalom a természe-
ti társadalomtól, a társadalom természe-
tes jellegétôl folyamatosan távolodik. A
népfôiskoláknak segítenie kell az egyént,
hogy közösségre találjon, népfôiskolai kö-
zösségbe kerüljön. Hogy felismerje ki-
szolgáltatottságának, kitaszítottságának
tarthatatlanságát. Megértse és változtas-
son rajta.

Új gyakorlati tudásra is szükség van. Is-
merni kell a fogalmat, hogy mit jelent az
intelligens régió. Miképpen hat ez szemé-
lyesen az egyénre. Vajon tudunk-e segíteni
az embereknek és akarunk-e, hogy meg
tudják fogalmazni saját maguk számára,
mit jelent például az e-gazdaság, az e-
kereskedelem. Hogy részt tudjanak venni
a tudás-alapú társadalom építésében. Segí-
teni kell az embereket, hogy értsék, mit je-
lent a virtuális önkormányzat. Mit az e-
demokrácia, az e-közigazgatás, és hogyan
kell ezt használni. Tudjanak azonosulni az
élethosszig tartó tanulás programjával. Le-
gyen ehhez motivációjuk. Ha mi nem, ak-
kor nem tudjuk, ki segít az embereknek
abban, hogy szívesen használják az e-
könyvtárat, és érezzék magukat otthon a
digitális családi házakban és lakásokban.
Az intelligens régiókkal kapcsolatban
ezekrôl van szó. Fontos az is, hogy a társa-
dalmilag releváns tudás körébe be tudja az
egyén emelni – szintén Ferge kifejezésével
élve – az ünnepnapi tudást, vagyis a mûvé-
szi alkotások helyes megítélését, befogadá-
sát és élvezetét. Ezek közvetítésérôl sem
szabad elfeledkezni a népfôiskolákon.

Emlékezetünk ôriz néhány nevet, hely-
séget és dátumot, melyek fontosak ne-
künk. Olyanok ezek, mintha nem is a föl-
dön, nem is a térképen lennének – mond-
ja Csoóri Sándor „Elveszett utak” címû
könyvében –, hanem csupán tudatunkban
léteznek, vagy még inkább a fejünk fölött
keringô magyar mitológia világában. Ilyen

helységnév Verecke, Pusztaszer, Kenyér-
mezô, Nagymajtény, Szárszó stb. Mond-
hatjuk talán, hogy ilyen helységnév ne-
künk Surány, vagy éppen Szentendre. [A
Budapest-környéki Népfôiskolai Szövet-
ség szokásos találkozóhelyei – A szerk.]
Ha éppen Szárszóval vonunk párhuzamot.
Mondom ezt azért, mert a népfôiskolai
mozgalmat ma éppen úgy korszerûtlen
szellemûnek vagy szellemiségûnek ítélik
egyesek, mint ítélték valakik Szárszót. Pe-
dig ettôl a mozgalomtól, a népfôiskoláink-
tól sem szabad elvonni az igazságkeresés
jogát. Itt is, ezeken az összejöveteleken fel
lehet és fel is kell vetni a következô párhu-
zamokat. Ha Szárszón a csonka-ország sor-
sát, akkor itt az unióba bôvült vagy szédült
nemzet sorsát. ha Szárszón a dunai népek
izzó gyûrûjében való kilátásainkat, akkor
itt az agyonszeretett homogenizálódást.
Ha ott a parasztság sorsát, akkor itt a ma-
gyar föld és a magyar vidék további kilátá-
sait. Ha akkor és ott a minôségi és csendes
gyarapodást, akkor itt a polarizálódott,
szétszakadt, lecsúszott rétegek és csopor-
tok sorsát. Ha akkor és ott a reményteli új-
rakezdést, akkor itt a sok kérdést felvetô
folytatást.

Itt ismét idézni kell a harmadik utat?
Pártoskodástól mentes sajátos életstílust a
politikában is, a kultúrában is, az építke-
zésben is, az életvitelben is, a nevelésben
is. Akkor is, ha a körülmények mások,
mint 1943-ban voltak, mert más a történe-
lem, más a beszéd, más a stílus, és legfô-
képpen talán az, hogy a háború veszélyes
közeledésére nem írják az égre a vadász-
gépek kacskaringós jeleit (hogy csak kép-
letesen szóljunk és ne is gondoljunk az
atombomba villanására). Ami miatt analó-
giát vonhatunk, az az, hogy most is ke-
resztút közepén álltunk. Sorsdöntô törté-
nelmi változás korát éljük. És ha ezt éli a
társadalom, ezt éli maga a népfôiskolai
mozgalom is. A magyar társadalom elôtt
két út volt. Lépett. Vissza már nem léphe-
tünk. Fel kell tehát vetni úgy, mint annak
idején Szárszón, a szellemi harmadik utat.
Fel kell vetni azért, hogy politikai és gaz-
dasági globalizációnk ne lehessen gyökér-
telen. Hogy a piaci demokrácia ne elôzze
meg a nemzetit. Hogy a hierarchikus vi-
szonyok ne olthassák ki a természetes er-
kölcsi viszonyokat. Hogy az ipari civilizá-
ció ne tarthasson elôbbre, mint az emberi
szellem és tisztesség. Hogy a felcserélt
rendszerek ne hozhassanak számunkra
asszimilációt. Hogy építeni tudjuk a de-
mokrácia házának alapjait, ha már a tetôt
elkészítették fölöttünk. És mivel ez a mun-
kánk, mely nem is kevés, van létének alap-
ja és szükségszerûsége a népfôiskolai
mozgalomnak.

Gódor András
a Budapest-környéki Népfôiskolai Szövetség 

elnöke

Magyarul: „Modellértékû tevékenység”. 
A IV. „Ezerarcú Népfôiskola” Országos Ta-

nácskozás jelentôs programja volt a helyi nép-
fôiskolai kezdeményezések bemutatása. Szín-
vonalas prezentációkkal ismerkedhettünk
meg 2004. június 5-én Szentendrén, amelyek
bizonyították a népfôiskolai mozgalom vitali-
tását és sokszínûségét.

Mindez megmutatkozott abban is, hogy
egészen kis település (Ivánc) és több megyei
jogú város (Szolnok, Eger) népfôiskolája is
megosztotta velünk felnôttképzési tapasztala-
tait, módszereit. Egészségnevelés, kistérség-
fejlesztés, biogazdálkodás, Európai Unió-s
menedzsment, népi kismesterségek újjáélesz-
tése, fogvatartottak képzése, álláskeresôk
klubja, környezetvédelem, ifjúsági vezetôkép-
zés szerepelt a programokban.

Azok a célkitûzések, amelyek szervezetein-
ket vezérlik tevékenységük megtervezésében
rendkívül tiszteletreméltóak, és mondjuk ki
nyugodtan: társadalmi szinten nélkülözhetet-
lenek. A társadalmi beilleszkedés segítése, az
alapkészségek fejlesztése, az egészséges élet-
módra nevelés, az állampolgárok tájékoztatá-
sa, a népi hagyományok ôrzése, a hulladék-
gyûjtéssel és  -kezeléssel kapcsolatos ismere-
tek terjesztése állampolgári közérzetünk je-
lentôs javulásának lehet eszköze.

A partneri együttmûködés szép példáit
láthattuk két jelentôs területen. Partnerségi
együttmûködés a Budapest Környéki Népfô-
iskolai Szövetség részvételével Európai Unió-s
pályázat kapcsán, valamint Tolna megyei kis-
telepûlések népfôiskoláinak szerepe a helyi
közmûvelôdési tevékenységben.

A képzések során alkalmazott tevékenysé-
gek és módszerek is azt bizonyítják, hogy a
népfôiskolák a csoportban végzett, aktivitá-
son alapuló korszerû andragógiai elvek alap-
ján végzett munkát preferálják.

A beszámoló nem lenne teljes, ha nem em-
líteném a tatai népfôiskola jelentôs munkáját
névadója, a neves közgazdász professzor,
Magyary Zoltán emlékének ápolása révén. Jól
látható, milyen fontos a múlt–jelen–jövendô
összekapcsolása.

A bemutatókat követôen felmerültek a kö-
zeljövô teendôi is:
• Országos akciót indítunk annak érdeké-

ben, hogy az eddig végzett tevékenysége-
ket kellô mértékben és mélységben feltár-
hassuk.

• Egyúttal felhívjuk minden szervezetnek a
figyelmét, hogy regisztráltassa magát a Re-
gionális Munkaügyi Központnál.

• Törekedni kell arra, hogy az egymás közötti
kommunikáció-hozzáférés ingyenes legyen.
Reményeink szerint 2005-ben a Tatai Nép-

fôiskola vendégszeretetét élvezhetjük, miu-
tán a Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság
vállalta az V. „Ezerarcú” megrendezését.

Nagyné Kiss Mária

„Jó gyakorlat”
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