IFJÚSÁ(jÉS OKTATÁS
FJÚSÁG NÉLKÜLÉRTELMETLEN'OKT'ATÁSRÓL ELMÉLKEDNLTúl ezen az általánosságon mégis csak ténr, h9gyaz6'ktatásügyi szakanyagök - es' él,pedagógiaiak
is - inkábbfoglalkoznak afeln{)ttekkel, akik az oktatást "csinálják", mint a
gyerekekkel, akiknekaz oktatásLszánják. Hogy miért alakult így, annak megvan a
(tudomány)történetioka; ezértazonbah nem kellene a jövőben is törvényszerűen
így lennie. Alább arra törekszem haCsak egy esszé keret'eiközt is -,<hogy erről
meggyőzzem az olvasót.
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A fiatalság: oktat4spolitikaf kiltivás
Természeti törvény?1{a)l (1.980)e~x~z~r~:osszefüggésre mutatrá. Azokban, a közösségekben, amelyekbeIl'töb~a,gyerek,J<-evesebb magán7" és közfigyelem jut rájuk,
egyénileg különösen. Aholkevésagyer.ek, ott mind társadalmilag, mind a magánszférában nagyobb irántuka;;g(Jndos~9dás. AmennyireegyszerűIlek"tűnik ez az
összefüggés, annyira sokatmondó; S, talán nem alaptalaIl"ha "társ~clalom" vagy
"közösség" helyett megfoghatóbb,csoportokra gondolunk, például egy-egy családra
vagy szomszédságra.:Tradicionális családokban vagy szoinszédságokban, ahol hagyományosan sok a gyerek,szükségképI;J másként nevelődllek -más föltételek között, más módon, más céllal-, mint modern társadalmi együttesekben, ahol a
gyerekek létszáma egyre alacsonyabb~
Ami elgondolkoztatöebbena :párht.lz<imban, az a demográfiai hatások törvényszerű volta. A közösségta~j~szám~ane1l1szükségképp világ~.s,ho~l1J.i~rt,változnak
meg a nevelés föltételei, miértal*ul átaközösségi munk~~~goszFás,lniért jelennek
meg újszerű magatartások aszülQk,a,nagyszülők körében. Az utóbbinál maradva,
az olyan felnőtt viselkedések, mint például a megengedő, ráhagyó nevelés, akárcsak
az egyéni sajátosságokhozigázodó kovetelmények, kinek-~il1~kasaj~tképességei
plafonját célzó fejlesztő foglalkozások, (lZ egyéni különbségek figydembe vétele vagy
az eltérő fejlődési ritmushoz igazpdó .tanítás, nem alakulllatnakki,a tömegoktatás
keretében, hanem csakgondosegyéni,de legalábbis kiscs?~ortoslllunka során.
Sok tényezővel szokás magyarázni ezeket a nevelői magata~tásokba1\beálló változásokat. A demográfiai változások - az tehát, hogy moderntrfrsaqalfl1akban csökken a gyereklétszám - annyira távoliak,hogy nem vehetőkkö~etlenülfigyelembe.
Minthogy a mélybenmunkál, nem közvetlenül, hanem csak áttétel esen hat, és
megannyi változást okoz azetnIítettekenkívül- hatása talán csak hipotetikus. Mint
általános ható tényező azonban nem zárható ki. Sőt, a jelen tanulmány szerzője azon
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a véleményen van, hogy a fiatalság arányszámának változása egy közösségben nelllcsak közvetve, hanem közvetlenül is kapcsolatba hozható a felnőtt generációk nevelői magatartásával. Mint ahogy sok egyébbel is; mindenekelőtt a generációk egymáshoz való viszonyával a családokban, maguknak a családoknal{ az újszer(Í formációival, hagyományos közösségi célok és normák át al al{ul ás ával , egyszóval a fiatalság
egész társadalmi beilleszkedésével.
Hiszen éppen ez a kérdés. Összefügg-e vajon, és ha igen, hogyan a fiatalság társadalmi beilleszkedése - e beilleszkedés folyamata, konfliktusai és megoldásaik - a
fiatalabb és idősebb generációk mennyiségi arányaival? Kay idézett publikációja
éppen azt a fölismert tartalmazza, hogy ez az összefüggés kimutatható, jóllehet
általában nem nyilvánvaló.
Tömegoktatds. Mindenesetre elgondolkodtató például az oktatás tömegméretűvé
válása Európában az 1950-es évek végétől kezdve. Ezt a folyamatot Papadopoulos
(1994), egyezően a közgazdák többségével, azzal magyarázza, hogy csúcspontjára
érkezett a gazdaság fejlődésének, illetve háború utáni helyreállításának periódusa.
Lehetővé vált tehát, hogy bővítsék az oktatást, mert megvoltak az anyagi föltételek.
Más magyarázatok ennél kissé áttételesebbek. Például úgy szólnak, hogya a hatvanas években kormányra jutó szociáldemokráciák - amelyek egy társadalmilag igazságosabb gazdasági elosztásban voltak érdekeltek, és már volt mit újra elosztani - az
llll. jóléti államok megteremtése során bővítették az oktatást. Érvényes magyarázatnak tűnik továbbá az is, hogy a gyors gazdasági növekedés lezárultával munkaerő
fölösleg keletkezett, és ezt célszerűnek látszott az oktatáson ."átvezetni".
Ha azonban megnézzük az érintett társadalmak népesedési statisztikáit, azt is
föl fedezhet jük, hogy az oktatás tömegesedése lefelé szálló demográfiai ágban következett be. Persze: könnyebb a tömegigényeket kielégíteni ott, ahol Icisebb ez a
"tömeg", hiszen elég a rendelkezésre álló kapacitás. Vajon milyen súllyal esett tehát
a latba a fiatal korosztályok létszámának csökkenése a gazdasági helyreállítási periódusok végén? A társadalomkutatónak úgy t(Ínik - egybehangzóan a demográfussal-, mintha az ifjúság létszámváltozása mÍlltegy a mélyben munkált volna. Rejtve
bár, de alapvetően formálta az 1950-es évek vége óta az európai oktatáspolitikákat.
Visszatérő megállapítás az is, hogy a nagyméretű és elhúzódó ifjúsági munkanélküliség mind több deviancia forrása egy-egy társadalomban. Kimutatható az összefüggés például a másfél-két évtizeddel korábbi munkanélküliek aránya és a bűnözés
emelkedése között. Az összefüggés nem elég erős ahhoz, hogy statisztikailag meggyőző legyen. Ahhoz azonban elég szoros, hogy elgondolkodjunk rajta. Ha igaz,
hogy az első munkallelyről kikerültek - vagy oda éppen be sem léptek - könnyen ki
vannak téve deviáns hatásoknal{, akkor eléggé egyértelmű a korosztályok nagysága,
a meglévő munkallelyek, illetve iskolál{ és/vagy fegyintézetek mennyisége közti
kapcsolat. Nem magát a kapcsolatot erőltetem. Hanem inkább azt az összefüggést
igyekszem valószÍn(Ínek láttatni, amely az ifjúsági korosztályok létszáma és a társadalmi-gazdasági intézményrendszer fogadó képessége között fönnáll.
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Campus-Iét. További kérdés, hogy maga a puszta mennyiség változtat-eaz()n a
folyamaton - e folyamatkonfliktusain'és problémamegoldásain -'-, amelye i társadalmi tanulásnak nevezünk. Más szóval van'ce összefüggés a közösség fiatal korosztályainak aránya és a fiatalok körébeh kialakul6kulturális konfigurációk (szubkultúrák) között. A demográfuserreakérdésreis;hajlatnos igennel válaszolni; jóllehet
az összefüggés itt is homályos, deJegalábbisáttételes.
Ezzel kapcsolatban rátnutatunkegyolyan összefüggésre, amelyet mindenki megtapasztalt már, aki az oktatással' foglalkozik; de talán' ieddig még nem, mérlegeltük
súlyának és perspektívajának 'megfelel6en., 'Pa"" iSKolázás kitolódott, időtartamára
gondolok, és arra a hatásra, amit a fiatal korosztályokra gyakorol. Az iskolázás ma
már világszerte 5-7 éves korban elkezdődik - méghaa beiskolázás'távoltólsem
teljes körű. Ettől az életkortólkezdveafejlettor~ágokban lassan már húszas éveik
végéig járnak a fiatalok tömegesen,iskolába.,'Azalapfokúoktatás '- amely mintegy
száz évvel ezelőtt 4-6, jel~nszázadunk fordulóiátólkezd~e'pedig mind több helyütt
már 8-9 éven át tartott:~; a másodikvilá~hábo~út,köyetően Európa mind több
országában a középiskolás kor vég~i~,váltáltal~o'ssá(17-19éves.kor),Az,1'950-es
évek végétől megkezdődö~ta felső'Ok~atás:töm,e~~s'sé válása is; ma számos országban
egy-egy ifjúsági korosztálynakkpzeléLfel~irész~siil:közé~fokutáni",képzésben;
Ezek az adatok közismertek.Az.m~rkeyésbé~hogyreI1lcsak azis~olázáskito1ódá
sáróI van szó, hanem sajátos ifjúsági;életförma<kialakuhisáról is. Ésami szetnpontunkból ez utóbbi a fohtos. AztL, hpgy,miközbeniskghíbajárnak, 'a fiatalok'egesz
korosztályai késői huszonéves kórukban'is kíVülirekedl1ek a "társadalrni 'gyakorlaton", vagyis a munkavállaláson,apolitikaitészvéte1en ésa közéleten.Vagy csak
töredékesen vesznek résztbenne:választók ésválaszthatókanélkül,hogy munkal1elyi tapasztalataik volnának;, reszt veszneka~elyiköz~letbenanélkül" hogy önálló
egzisztenciára (házra,lakásra,tulajdoll1;a) tettek volnaszerr;családot is alapítanak
an élkül, ho gy a valóságos. életrpimegelőző tapasftalato t~ szereztek vo Ina. ,'10111 bikban élnek, amelyet azértkreáltnekik;a tál"s~d~() m,hogyviszo nyI ago s biztonságban
tudja őket, és egyben egyfajtagett6~erítésehn?~?tt.·
Különös következményei vannak,ennekazélétfor.márialc Mindenekelé5tt az a
körülmény, hogy előbhismerkednekmegaitarsadalom.ésigazdaság tudományos
tükörképével, mint ahogyinagával. aval,p.sággal 'megismerkedtek volna; Ennek következtében fogékonyabbak lesznekesmaiaünakaz;írotEikultúrairáne, mint a
társadalmi-gazdasági gyáKorlatiránt(vagyesedeg>dacosan elvetik az egyiket a másik
kedvéért). E campus-életben .sajátos 'iCsoportnormákalakulnak •:lu, 'amelyeket az
újonnan létrejött társ~ág?k,párok'és c.saládö~is';követbek,mert'azonosulni kell
velük, ha valaki a campusonsik~res;ak:ar .lenni.E~normák: azonbanjelentősen
eltérhetnek a valóságos-élettől;.a,catnPtlsokon.kívür-aminekkövetkezté?el1afi~Ita
lok súlyos beil1eszkedésinehézsége~el.küsZiködnek';arnint" a 3c Pusp n, kívülre
kerülnek. Ez a megnyújtott is~olai;~letaI1~agi1~~,~g~őv~teszi őker,vagYazidósebb
generáció tól (rendszerint', aszülejktől), v~gYfI,1agátólazintézménytő'b·allbvá beiratkoztak. Az ösztöndíjak, támogatásokés pályázatok rendszere azt abellyomást kelt-
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heti, hogy a piaci viszonyok az egyetemen belülre,is behatoltak - ez azonban hamis
tudat. V alójában olyan fogyasztói magatartást alakítanak ki és rögzítenek a fiatalokban, amely nemcsak föltételezi, hanem· igényli, sőt egyenesen el is várja az állami
(közosségi) támogatások sajátos rendszerét ..
E laboratóriumi körülmények közt idősebbek és fiatalabbak sajátos vazallusi rendszere bontakozik ki. A fiatalok, akikalkalmazkQdtak oktatási környezetükhöz, többé nem arra törekszenek, hogy mihélhamarabbkikerüljenek onnan, hanem inkább
arra, hogy minél tovább bent maradhassanak abban a környezetben, amelyet a
legjobban ismernek, és amelyben a leginkább eligazodnak. A támogatásokat többé
nem(csak) a teljesítmények alapján ítélik nekik, hanem alkalmazkodásuk alapján
(hiszen még az is kérdés, hogy ezek a teljesítmények mennyire függnek a sikeres
alkalmazkodásuktól). A campuson belüli lét .önmagában is értékké válik, amely
fölött a tanári gárda rendelkezik, és amelyet annak ítélnek oda, aki hűségesebben
függ tőlük. Az oktatás így minq, inkább megteremti a saját piacát és kialakít ja
önmaga vevőkörét.Nemcsak fiatal ·kliennírája válik belterjessé; hanem maga az
oktatási rendszer k Annál is inkább, mert afejlett társadalmakban egyre inkább a
fiatal korosztályok egészét magában foglalja; verseny is csak ezen a körön belül van
- pl. az akkreditált intézmények között -, nem pedig ezen a körön kívül.
Nem folytatom a camp us-lét sajátosságainak leírását. Ennyiből is nyilvánvaló,
hogy a modern társadalmak csökkenő arányú fiatalsága másként helyezkedik el e
társadalmak tevékenységrendszerében. Másként használja a rendelkezésre álló intézményeket - köztük.az oktatási rendszert -,~miközben új szubkultúrákat alakít ki,
amelyek azután már nem segítik a társadalmi beilleszkedést, hanem inkább megakadályozzák. A fiatalság a modern társadalombél.Íl újszer(íen helyezkedik el, és mind
egyértelműbben önálló társadalmi csoportot alkot. Erről a hatvanas évek diáldázadásainalc hatására az egykori Szovjetunióban és az általa befolyásolt országokban
heves ideológiai viták folytak. E diktatúrák -' mint a diktatúrák általában - megpróbálták falaikon kívül rekeszteni. ezeket a fejleményeket. Kevés sikerrel. Az ifjúság
t'tjszerű elhelyezkedése a modern és modernizálódó társadalmalcban egyre erőtelje
sebben zajlik és gyorsuló tendenciát mutat. H~a politikusok akadályozni próbálják
is, az oktatásügyi szakértőknek aklmr is szembe kell nézni ük vele.

Demográfiai hullám, 1973-76
Nemzetközi összevetés. A hagyományos oktatástervező számára az ifjúság körében
lezajló változások -főként a mennyiségiek (demográfia) és csak kevésbé a minősé
giek (a politikai-kulturális vonatkozások) ~elsősorban "szükségletként" jelentkeznek. Egyszerűen szólva "le kell liltethi"a gyerekeke t az iskolában; vagyis tudni kell,
hogy hányan is lesznek. A demográfiai hullámhegyek és -völgyek erőteljesen befolyásoljákaiután az ellátottság szíhvohalát.
.
Magyarország társadalma - ellentétben aizal, amit az elmúlt néhány esztendőben
politikusok és alkotó értelmiségiek tévesenállítöttak - a fiatalok arányát tekintve
valahol az európai középmezőnyben van. Ha az 5-29 évesek arányát tekintjük
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- ahogy egy 1993-as OECD-jelentés teszi (lásd r. tábla) -, akkor 35 százalékával
jelentősen elmarad ugyan Portugáliától (44), Írországtól (43) vagy Spanyolországtól
(39); szerényebb mértékben pedig például Hollandiától (37), Nagy-Britanniától
(36) vagy Olaszországtól (36). Megelőzi viszont Belgiumot, Dániát, Svájcot, Finnországot és Svédországot (32-34), jelentősen meghaladja Németországot (32), és
közel egy szinten áll Ausztriával vagy Norvégiával. Nem is ez a különös a vonatkozó
magyarstatisztikában. Hanem, mint ahogy amellékelt táblázatis mutatja, a 25-29
évesek arányai mert ebben valóban kiugróan az utolsók vagyunk Európa-, sőt világszerte (6 százalék).
L TÁBLA

A ~29éves népesség ardnya néhdny európai orszdgban (a teljes népesség sZtÍzalékdban> 1991)
Korcsoportok
Ors#gok

0-14

Auszt~ia
Be1gitiln'
Csehszlovákia
Dánia
EgyesültKircílyság
Finnország

17,4
18,2
22,5
17,1
19,2
19,3
19,1
18,8
30,5
19,4
14,7
19,0
17,8
22,7
24,6
17,0
17,9

Franciaor~g

Hollandia
írorszÁg .•.
Magyarország
NémetorsZág
Norvégia
Olasz()tszág
Portugália
Spanyolország
Svájc .
Svédország

5-29

5-14

15-24

25-29

35,3
33,9
37,8
33,8
35,6
33,3
35,8
36,8
43,1
34,5
32,7
35,1
35,8
44,4
39,1
33,1
32,0

11,6
12,1
15,6
11,2
12,6
13,0
13,4
12,2
19,1
14,0
10,6
12,2
11,5
15,6
14,0
11,2
11,4

14,9
13,8
15,2
14,7
14,7
12,9
14,9
15,7
17,4
14,6
13,4
15,2
15,9
17,9
16,8
13,7
13.5

8,8
8,1
6,9
7,9
8,3
7,5
7,6
8,9
6,5
5,9
8,8
7,7
8,4
11,0
8,3
7,3
7,1

Forrás: OECD 1993, illetve Tények könyve 1993.

A vonatkozó hazai statisztikának tehát nem az a jellemzője, hogy rendkívül alacsony
volna a fiatal korcsoportok aránya a teljes népességen belül. Inkább a demográfiai
hullámhegyek és -völgyek. E demográfiai "hullámzás" az első világháború után
kezdődött, és részben összefugg magyar királyság területének fölbomlásával és a mai
Magyarország létrejöttével (nagy létszámú korosztályok vándoroltak, illetve népesség-kibocsátó területek más, újonnan létrejött országok területeivé váltak). Ez az a
hullámzás, amely az oktatástervezőknek - akárcsak más társadalmi szolgáltatások
tervezőinek - igazából fejtörést okoz. Ha "csúcsra" terveznének, akkor két demográfiaicsúcs közt üres. kapacitások maradnának. Ha az átlagra terveznek, akkor
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viszont a demográfiai hullám közeledtével, valamint levonulása közben kínzó feszültségek támadnak az ellátottságban.
Áthaladás a rendszeren. Nézzünk egy "beiskolázási korfát" (lásd 1. ábra). Magyarország lakosságának egy-egy évjárata átlagosan 110-130 ezer főre tehető. Ehhez
képest a legutóbbi demográfiai hullámhegy idején (1974-76) volt esztendő, amikor
csal<nem 200 ezren születtek. Belépésük és áthaladásuk az oktatási rendszeren olyan
feszültségeket és problémákat okozott, amelyeket máig tapasztalunk - anélkül,
hogy világosan látnánk az eredeti okait.
l. ÁBRA

Az egyes korcsoportok ardnya az egyes iskolatípusokban) valamint az évenkénti
élveszületések szdma
életkor

iskolatípus és létszámarány
(a megfelelő korúak közül)

kikerülők száma

(ezer fő)

élveszületések száma
(Eger fő) .
125 '150. 175

25
1970

24
23

14-20
őiskola,

19
18
17
15
14· .

egyetem (11-14%)

~

35--45

gimnáZium (16-19%),
szakközépiskola (26-32%)

100-120

szakmunkásképző (35--43%)

115-135

. . . . . . . . . . -felső tagazat.(96:-98%) .125-.150. . .

1975

1980

'Italános iskola
11
10 ..

.......... -alsó. tagozat (96-:98%). .130-:.160. . .
1985

~ .11.............................. .
~voda (93-95%)

130-160

1990

1993
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1994
1996

Nem említem itt azokat a feszültségeket, amelyeket e megnövekedett gyerekszám
okozott lakásban, bölcsődei ellátásban, egészségügyi szolgálatban, a fiatal édesanyák
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szabadidő-töltésében,

munkavaIlalásában, táFsadalombiztosítási'~ellátásban. Már
csak azért sem említem itt, mert a gyermek ö rönlétkinek-kinekmagának kell
megélnie; és a közösség föladata tulajd6nképpaz lenne, hogy polgárainak gyermekneveléséhez a lehetőséget' diszkrimináció. nélkülmegteremtse. Marpedig eZt nem
tudta és ma sem tudjahlegtenni;ezérthát aki 'egy nagylétszámúikorcsoportban
született, továbbra is számíthat. rá,hqgy, keveseb b lakás, iskola, egészségügyi ellátás,
szűkeb b férőhelyek, kisebb ,'kínálat áll rendelkezésére.
Az egyik feszültség, amit itt - a fentieken túL-:megemlítek,az 1970-es évek végén
keletkezett. Ekkor helyi (tanácsi, vállalati) kezdeményezésből egyszerre sokkal több
óvodai férőhely keletkezett, rt,lÍnt amennyinek a fönntartására a pénzügyikormányzat a folyó ötéves tervben fölvoltkészülve:>Ígyaz törtérit, hogy egyfajta - a kor
szelletnét követő - "alulról jövő" nyomás eredményeképp az eredeti ötéves terven
kívül meg kellett emelni:azóvo~ákfö~~tartás~7s~án~ ~özpo~~i támogatást.
A következő feszül tséget1980'"-'81-~~m maga:'ffi:~~akl11ini~~t~.rium kezdeményezte.
Olyan iskolaépítési felhívást juttatott' el a megyékh'ez,aiTIély' ha telje~egészében
megvalósul, hasonló, ~;.,?·<,qm:pagyobb nyomással nehezedik az akkoríoly6 ötéves
terv pénzügyi előirán~:~t"i/)'i~~~Ne~valósult meg egészében, bár ~sz<vpos megye
aga niögött államigazgatási szervet. tudva (vélve) pozitívan jelzett vissza,;~:~~:e;.
ambiciózus iskolafejl~~~te""
,fogott.. Ennekegyiketedményevoltka "visszakörzetesítési" hullám,. at11,~
,80.,.as évek közepén söpört végig a ki~ településeken
- különösen is az~kqn.J·:.L;ctt;~:d\"k gaz~aságilag fejló,clpi kezdt~~, és arp.eIyekben már a
nyolcvanas évek dereIqíg,.·~~~~!.~dnikezdett a h~lyrP,Qlitikaiközéled ~
Ha valaki a nyolCv@~i;' ;;··.·;~más9di~Jelén~~is,~plaist~tisztikái,t tnegiiézi, föltűn
het a bukások és leriiQt:#.~:,):~:,•..~ok emelkedő száfiia~·'Ei ffi'ihdeil d'elllográfiai hullám
idején bekövetkezik. ~:I~~8t~ ig~g~tói,é~.t~Ilf[a,istig;orúbban yálf?gauiak; emelik
követelményeiket mind'~\~';~f,~l~ételkor, mind ,ia.' oktatás folyamán.' ~nriek eredményeképp nő a különbség ~i~~~~olák és növendékeik kqzött,nöyeks:z;ik az iskolarendszer szelektivitása. Ez be is '~q~;etkezett az 1980-as évek végére. Az elitokt.atás már az
1980-as esztendők elején ~if j"~ma.volt;legalá~bis a politikai elit eg)res~öreiben. A
nyolcvanas évek végére aZ'
új intézmények, sőt új iskolatípusok formájában
megvalósult Magyarország,;",.;::-: lőször mint a tradicionális egyházi "iskolák - a Budapest-Fasori Evangélikus ~:i~názium, majd az ugyancsak budapesti egykori BaárMadas Református Gimn~{~:tp-újrajndítása. Később pedigmint~német-osztrák
mintájú egykori elit iskol~:,~~}nyolc~yfolyamos gimnáziumo~újra~zerveződése.
E nyolc évfolyamos giri1~~~l.1mÓk újra indításátsOktéleszémpontból elemezték
már. A politikai elemzők("at~cytolsó MSzMP-kormány (és kultusúniniszterének)
útkereséseivel magyarázták. Mások arra mutattak rá, hogy a központi kontrollok
lazulásával fölerősödtek és szabad utat kaptak az iskolai szintű ~ezdetnényezések.
Egyesek pedig egye1J~~e1Ja;z;'19ktatási reformok új paradigmáját látták abban, ahogy
az egykor szabványosított típusú középiskolák az 1989/90-es demokratikus fordulatot követve szinte vezényszóra nyo.lc"hat, néha,ötévfolyamos iskqlá,kká!alakultak
át. A pénzügyi elemz6k afejkvótafinansz~roz.áS hatásaitrn.utatták ki abban, hogy a
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középiskolák egyre több és több növendéket akartak fölvenni, valósággal "elhalászva" őket az általános iskolákból. A jogi elemzők ehhez azt is hozzátették, hogy az
önkormányzatok hatásköre nem volt pontosan körülírva; valamint nem volt világos, hogy mit engedélyezhet a kultusztárca és mit nem, mivel sokáig nem volt új
közoktatási törvény (az előző pedig nem rendelkezett ilyesmiről).
Ez mind igaz. Csak azt nem szokás eléggé hangsúlyozni, hogy e fejlemények
mögött a fokozatosan csöld<enő gyereldétszám állott. A nyolcvanas évek végén,
amikor az 1973-76-os demográfiai hullám ídejénszületettek fokozatosan elhagyták
az általános iskolákat, ez tette az ilyen átszervezéseket különösen is súlyossá az
általános iskolál< számára. Az általános iskolák sok helyütt épp azért kerültek végveszéIybe, mert akkor vontak el tőlük a környékbeli. középiskolák tanítványokat,
amikor nekik maguknak is egyre kevesebb lett.
Arról is viszonylag kevés szó esett, hogy az említett elit~törekvésekkel a középiskolák egyszerűen nem teljesítették ellátási kötelezettségüket; az önkormányzatok pedig nem figyeltek oda, hogy a 9-10. évfolyamosokrtak kQtelezően helyet biztosítsanak az oktatási rendszerben. A nyolc- és hatévfolyamosgimnáziumok pártolása
mellett kevés figyelem jutott arra, hogya szakmunkásképzők nagyválialati támogatása megszűnik, mind kevesebb kiképzendő szakmunkáscvesznek föl, és ők seIn
töltik be azt a puffer szerepet, amelyet a Kádár.,rendszerbenbetöltöttek: hogy ti.
kipótolják a hiányos oktatási rendszert, biztosítvaatankötelezettség teljesítését egyegy korosztály n1Íntegy harminc százalékánal<. Ígynüre a demográfiai hullám elérte
a közép isko lál<at , a középiskolák egykori rendszere fogadókeptelenné vált. Helyi
alku kban és helyi feszültségek árán lehetett és kellett a megnövekedett gyereldétszámnal< a 16 éves korig tartó tankötelezettség telj esítését biZtösítani. (5 talán az
sem véletlen, hogy minden új oktatási törvény megalkotása idején mint új vívmány
fogalmazódik meg ez a tíz éves tankötelezettség, amely pedig Inár 1961 óta érvényben van Magyarországon.)
A kilencvenes évek első felének oktatási rendszer-vitái voltal<épp a középfokú
oktatás fölbomlott rendszerét tükrözték vissza. Egy új "rendszermodell" - bárn1eIyik legyen is az (10 plusz 2, 6 plusz 6) - azt a kívánságot tükrözi, hogy a rendszerbe
újra valamiféle egységet vigyünk. Ez a törekvés ismét érzékenyen esik egybe a középiskolába járók létszámának csökkenésével, vagyis tehát azzal a körülménnyel, ho gy
csillapodott a kényszer{Í versengés a növendékek iránt, mert sein az általános iskolákban, sem a középiskolákban nincs már több. Aversengesben egyenlőkké váltak.
Amellett - mint ilyenkor szokás - a meglévő kapaCitásokat atársadalom kihasználja. Ennek eredményeképp a középiskolába járók vagy/és az aztvégzők aránya látványosan növekedni kezdett; és mára 60 százalék felétart.
Miközben a demográfiai hullám elhagyta a középfoktl oktatást,· a megnövekedett
létszámú Batal korosztályok a felsőoktatás küszöbére érkeztele Kevesen világítottál<
meg eddig azt az összefüggést, amely a kilencvenes· év~k· első felének kormányzati
felsőoktatás-politikája, valamint e megnövekedett létszámú korosztályok közt áll
fönn. Ezért úgy tetszik, mintha az egyetemi-főiskolailétszámok megnövelés e az
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európai csatlakozásból vagy a költségvetési versengésből következnék. Valójában
azonban értelmetlen, sőt lehetetlen lett volna megnövekedett létszámú és arányszámú felsőoktatási hallgatóságot tetvezni, ha nem állt volna az intézmények kapuja
előtt egyre hosszabb sorban az érettségizettek serege.
Hogy mindez milyen törvényszerúségeket követett, egy "történeti" példa illusztrálja. Már a hetve.nes évek végén született előrejelzésekben megjövendöltük-előbb
munkaanyagokban; később publikációkban is -, hogy mindez a kilencvenes évek
első felében bekövetkezik. Európai C$adakozásról,demokratikus fordulatról akkor
még nemis álmodtunk. És ami bekövetkezett, .mégispontosan megjósolható volt.
Nem tudtuk, milyen (oktatás.;) politikai jelszavak jegyében fog eljönni; dehogy el
fog jönni, arra másfél évtizeddelkorábbanszál11ítani lehetett.
Oktatdspolitikai ciklusok. Miért? A feleleregyszerú; talán túlságosan isegyszerú egy
tudományosan megalapozott válaszhoz. Az ifjú$ági korosztályok áthal adás ának. az
oktatási rendszeren szabályszerúségevan,.ami acikluselméleteket támasztja alá.
Tudni lehet, hogy akimegszületik, az hat.év múlva valahol fölbukkan az oktatási
hálózatban (mint elsős) ; mint ahogy arra is .számítani lehet" hogy valahol csatlakozik
a középfokhoz, majd a középfok utániképzésekhez. Amit .nem·lehet pontosan
kalkulálni, az az. oktatáspolitikusok.reagálásaminderre.· Reakcióik ugyanis mindig
olyan formát öltenek, amilyen formára a többletpénzekmegnyeréséhez szükseg
van. A nyomásgyakorlás a rendszerre azonban ettől még nyomásgyakorlás marad.
Ennekalapján az is megjövendölhető;hogymireazóyodai kapacitásokat- jelentkezők és/vagy támogatás híján ~ afönntartokmegszüntetik, egy újabbdemográfiai
hullámban születő knek szükségük volna raj uk. És ettől kezdve szükséglet és ellátottság ellentéte ismét kiújul-bár azt nem tudjuk, hogy milyen politikai, ideológiai és
pedagógiai formákat fog ölteni. Hacsak be nemkövetkezikaz; amit egyes demográfusok újabban szívesen valószínűsítenek: hogy ti. az·197J-76-:os.volt Magyarország
népességének utolsó látványos demográfiai hulláma.

Regionális eltérések
Regionalitds. A fiatal n~pesség létszám- és arányváltozása tehát meghatározó módon
befolyásolja mindazt, ami az oktatási rendszerben történik (beleértve, mint láttuk,
az alkalmazott módszereket és .szervezeti formákat, valamint a vállalt és gyakorolt
pedagógus-magatartásokat is) .. És hogymiJ;1dezink4bb csakyalószínú, mintsem
statisztikai adatokkal alátámasztható, anna,kazaz oka, hogy az országos statisztikák
túlontúl általánosak. Abból azért, hogy ország()$anugrásszerúen több gyermek szü-:
letik, még nem következik egyenesen az iskol?k zsufoltság<l.Külqnősen nem minden iskola zsúfoltsága. Sőt épp el,teSti él Qlegnövekeqett létszánltÍ.ko-rosztályok
hatását nehezen kompenzálpéltóvá iországos@ ~ hogy ti. a. helyel1kéÍlti zsúfoltság
egyúttal helyenkéntilétszámhiánnyalés fölszabaduló kap:lcitással jár együtt.
Miért? A válasz, mint rendesen, <lZ intéZrnéllyhál6zat, területi kötöttsége. Az ti.,
hogy az iskola ahe1yi társadaloJ;l1 része; és~ak ahe1yitársadalomáttét~lén keresztül
érik el az országos változások. A gyereklétszám növekedése és az ifjúsági koro szt á-
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Iyok arányeltolódása is. S ha település, ahol az iskola múködik, épp demográfiailag
depressziós környéken van, könnyen lehet, hogy országos zsúfoltság dacára éppen
termek szabad uInak föl.
Az ilyen változásokra.jópéldáka fejl6d6 országókmegalopoliszai, amelyekben a
létföltételek - rendszerint gazdasági-politikai okokbóL- elvis elhet6 bb ek, mint falun, és amelyek épp ezért olyan vonzók a fiatal és mégJ:I1obil generációk számára,
mint a középkori szabad városok. A központi tervgazdálkodás által befolyásolt
város-falu egyenlőtlenségek egyik eredményeként például Magyarországo n is lényegesen eltolódott a városhálózatés az oktatási'ihtézmériyhálözat(atni az egykori
egyházi középiskolák újraindítása során vált ismét nyilvánvalóvá). A zsúfolt lakótelepi iskolák mellett kiürUl6 falusi kisiskolákat szlintettekmegés körzetesítettek be;
akkor - a hetvenes évekels6 felében -.:, amikor az 1953-55~ös demográfiai hullám
az iskolarendszeren
s amikor egy következ6 demográfiai hullám volt
kibontakozó ban.
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Kibocsdtó és befogadótérségek.(lásd.2 .. ábra) A természetes ~~aporodás .területi eltéré. seit tüntettük föl két népszá~lálás a~atait ún .. kistér,ségenként,összesítve. A térkép
hagyományos tudásunkatmegjs~r6síti, ráis cáfo1.A~i ahagy0lnányos ismereteket
illeti, azt mindig is tudtuk, hogy. ~z ország észal&elt;tics.ücs~e népesség-kibocsátó,
délnyugati vidékei pedig demográ4ailag depressziós nak számítanak. És valóban: a
déli határ meni kistérségek népessége helyenként több illint tíz százalékkal fogyott
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tíz év alatt; míg néhány városkörnyék, elsósorbaílSzatmárban és Biharban csaknem
ugyanennyivel nőtt. Elgondolkodta~óbb ennél néhány dunántúli térség szaporodásának üteme (Székesfehérvár csakúgy, mint Magyaróvár környéke); de még ennél is
elgondolkodtatóbb, hogy az ország nagy- és középvárbsi népessége kevés kivétellel
nem növekedett az elmúlt másfél évtizedben. E fölismerések relatíve újak, és nem
illeszthetők be - kellő terep tanulmány nélkül-',- konvencionális ismereteink közé.
3. ÁBRA

A 0-14 éves népességardnya, 1990(vdroskörnyékenként)
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2. térképünkön (3. ábra) a 14 ;éves;;és:;:rz~p.~:i~$taJ~Rbakarányát tüntettük föl
egy-egy kistérség népessegében. A két térképnem:;!fUggetlenegymástól, sőt csak
egymásra vonatkoztatva érthető igazán. Az o rszág em.lített északkeleti kistérségei ma
is sokkal "fiatalosabbak" , mint a délnyugati térségek (24, illetve 15 százaléknyi
gyerek az összes között).Változatlanlll további értelmezésre vár Magyaróvár környéke csakúgy, mint a Sárrét esete (ez utóbbinál intenzív népességesere várható).
Meghökkentők viszont a nagyvárosok, amelyek egyáltalán nem viselkednek hasonlómódon ebben az összehasoIlIításban.Az igazá.nfjtltal()spep;r~<.:en és yonzáskörzete. Ettől akár Szeged'jak;~r1?écs-de m~g1v1i~~olcY~gy.Gy'őr és környéke is - jóval
elmarad (I 5-20 sZcfaléknyi:gyereka he,hTilako§s~gkö;t;t). \~ . ; .
..;.; .
. A fiatal korosztályokléte,. mérete (at:ánya)é~belégése;azqktat~si rendszerbe országos statisztikákkal tehát c:sup~ dUt;"\'áIl ~över4e~6 nyoJllon.Jórésztez<;l magyarázata
a már említett megállapít~n.*, hogy; .af1at~ság; ;.gí~tatÓi Ilapvetően befolyásolják
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ugyan egy-egy közösség nevelői magatartását, de a hatásuk csak rejtetten gyűrűzik
tovább. Hiszen az országos statisztikák, összesítések eredményei értelemszerűen
elfedik a részleteket, hogy átfogó tendenciákat mutassanak ki. Az oktatástervezőnek
azonban ismernie kell a részleteket is.
Bemutatott térkép eink egyik fontos ellentmondása, hogya fiatal. népesség magas
aránya mellett a természetes . szaporodás az ország.bizonyostérségeiben 1980-90
között viszonylag alacsonY1I1aradt .(különösen )3orsodban;valaminta szatmári csücs ökben). Az ilyen jelenségek a középső korcsoportok viszonylagos hiányára utalnal(; sok fiatal és sok öreg. mellett arnunkaképes korúak,különösen azok idősebb
generációi hiányzanak. A jelenségnek valószínűleg az .elvándorlása magyarázata.
Arra figyelmeztet, hogy az ilyen térségek belátható időn belüldepresszióssá válhatnak; beavatkozást igényelnek tehát.
A magas szaporulatú térségek közt ugyancsak találunk olyanokat, amelyekben a
gyerekek aránya viszonylag alacsony (leginkább az észak-"dul1mtúli régióban): Itt
ellenkező arányváltozástfigyelhetünk meg, amelynek eredményeképp a szaporulatot nem agyerekszám növekedése"okozza elsősorban, hanem az idős korúak hoszszabb élettartama. Az említett észak-dunántúli régióban például kiegyenlítettebb
korstruktúrát találunk, ~ol~?~talok aránya azért alacsonyabb, mert az öregeké
viszonylag magas. Az o~tatá$:'f:~%)~őjee térségekben városiasabb viselkedésmódokat föltételez - legalábbis;l~BP~nél.Zért~lemben, ahogy az idősebb generációk gyermekeikről gondoskod~~,'?X~~Y~().gy;(lzors~ágosátlagIlálnagyQbb mértékben
lesznek bevonhatók azo~.~at~ba ésak~pzés~~.>... ..• '..... •
Ebben az összefüggés benemHt~iÍ1.·' a.népe~ség<:sef~ket,a~e1y:~~egyes. kistérségek
demográfiai mutatóit két~~p;~zán;f~ás~özöHe~~sz,~f átf()rIn~j.ák.,'Térségek, amelyek egyik népszámlálás~qr.án~~~f~ssi\Psoknat<: m~tat~~zt~~,:-k~llönösen elöregedtek, illetve nagyon alas~g~t.roltptta fiatalok.aránya-,az'újdpb népszámlálás
eredményeképp fiatalosriakllll1i~:~zKo~téll<:. (pl. . aS<Írréte~lY'<l~~plnában, Baranyában). Korábbi esettanulmányokl)i7onyítják,ho~ytudat9~,5el~pítési politika eredményeképp nagy létszámú és nagy termékenységű csal ádpK.at , többnyire cigányokat
telepítettek le ezeken a helyeken a termelőszövetkezeti vezetok vagy a helyi vállalatirányítók. Az ilyen telepítések és népességcserék eredményeképp természetesen a
helyi oktatáspolitika is átformálódik: a nagycsaládosoknak ismét iskolára van szükségük, ami az elmúlt évtizedben számos helyen szintén befolyásolta az ún. "visszakörzetesítéseket". És nemcsak ezért formálódik át; hanem azért is, mert e nagy
létszámú családok magukkal hozzák csoportkultúrájukat:azokat amagatartásokat,
beállítódásokat és normákat, amelyekkel ők viszonyulnak~ oktatáshoz - és amely
sokszor egészen más, mintazeredeti, elöregedett népességé.
Helyi konfliktusok - helyi megoldások. A fiatalságterületiII+~goszlása és e megoszlás
változása tehát.alapvetőep. bef9Iy~01j.a.az oktatáshe1yipolitikáját-Sygítmegérteni a
helyi konfliktusokat is, amelyek esetenként e1térhetnekazörszág;ostendenciáktól,
sőt e tendenciák alapján nem is. értelmezhetők. Aziskolákprivatizálása és az egyházi
intézmények visszaadása során például kevesen gondolták végig, hogy a fiatalság
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elhelyezkedése a helyi társadalomban-"-'arányok és beilleszkedési lehetőségeik, valamint az idősebb korosztályok iskolával szembeni b eállító dásai és nevelői magatartásai - milyen eltérő eredményeket hozhatnak. A nyolcvanas és kilencvenes évtized
fordulóján magukat a szakértőket is meglepetésként érte, hogy a tradicionális an
szelektív középiskolák megszervezése vagy visszaállítása iránt mekkora az igény bizonyos térségekben, ahol az intézménykínálat egyébként gazdagabb, és ahol a fiatalok aránya a népességben viszonylag alacsoIlyabb (ahol tehát beiskolázási feszültségeket az ilyen átszervezések nem okoztak).Megszoktuk, hogy ezeket a szülői magatartásakat az eltérő társadalmi csoportok .eltér6 normáibóleredeztessük. Kevésbé
figyelünk azonban oda, hogyezeka különböző normáka fiatalság különböző szocial~zációjából, annak eltérő föltételeibőlkövetkeznek.
4. ÁBRA

a 10-14 éves korosztály és a tantermekaránya, 1993/94(városkörnyékenként)

fó{tanterem

•

15-18
14-15
~ 13-14
12-13
::::: 11-12
.. 8-ll

III

==

© Hlves T. Oktatáskutat6 Intézet, 1995. Forrás: KSH, Népszámlálás; MKM

A 3. térkép (4. ábra) az iskolai (tantermi) ellátottság kistérségi eltéréseit mutatja be.
A tény, hogy felnőnek a gyerekek,ésesetIegfölöslégessé válik az intézményhálózat
- vagy még inkább az a tény, hogy elköltözhetnekaz eredeti lakóhelyükről- szinte
megoldhatatlan problémák elé· állítjá az oktatásiervezőt; Az iskola nem tolható
arrébb; az új tantermek létesitése sokszorrendkívül1 erőfeszítéseket követel a helyi
társadalom tól, hogy aztán esetleg fölöslegessé váljék. Tradicionális· közösségekben,
ahol a gyereklétszám nagy· volt, ai iskolázásiigény pedig kicsiny, a probléma még
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nem volt szembeötlő. És modern közösségekben sem az, ha urbanizáltak és nagyvárosokban és/vagyagglollleráciÓkbahéfnek.
Az ún. posztmodern közösségsz~mára azonban mindez egyre növekvő gondot
okoz. Az ilyen köiösségegyszerreigényli, hogylakóhelye városiasan legyen'cllátva
kommunikációval, .kÖzéleti Jó rumokkal , információval és infrastruktúrával egyúttal azonban benne legyen vagy maradjon a természetben, és átlátható meretű
is maradjon. Ha e településekre kétgenerációs családok költöznek, és a fiatalok
fülnőnek, akkor az oktatási létesítmények értelmetlenné válnak. Népességcsere esetén viszont ismét igény támad a megnyitásukra. Mégsem lehet azonban őket tízévenként megszüntetni, aztán pedig újra indítani.
Megoldást mintegy két évtizede a többfonkciós alapellátó intézmények kínálnak.
Ezek csupán teret biztosítanak a művelődés eltérő programjainak és szervezeteinek
- aszerint, hogy a,helyikö~9s§~gnekllú(e van igénye éshogyanváJtozik,,(iszükséglete. E töb b funkciós alap eHátó Íntezményekről ~~lö,nösen a hetvene~ é~~ydlcvanas
évtized fordulóján sokatpublikáJtal<,~~unk; amiköra· megnöveked~ttgyereklét
szám belátható közelségbe.B()~ta,NMHl,~~rházakj?ko,lai célú fölh~zll~~~t. A ,többfunkciós al ap ellátó inté7n~élly~k pe,r§z~többek e;~nél. Tanulási,kép~ési:ésm{ívelő
dési alkalmat nyújtariaka. helyt\k9Zösfég külö n~~~6 nemzedékeiIlekszüi<ségleteik
szerint. Hozzátes~ell1~ .hp?yeJ:rJ.gv~I?~é~ia1ka1m,~l1laguk is int)gr*ltakj-'a,~önyv
tár, a tanfolyam, a.llapl{.(jzi~aW!ld~2:~~Ilyek -"amita l~~lyi közösség.s~élk~or tud
jól kihasználni, határsadal11lilélg'l1].(iga)smegfelelőképp integrált.. ..... ,.•
További megoldást jelentenekaz~n; "közös középiskolák", alllely~kaközép~okú
képzés eltérő program)ai~ak~~nakl1~!h,r~t, egyben·pedigegy-egyvár6skörny~klakó
inak a tanulási és képzésiigénydt hivatottakkiszolgál,ni~.Szerencsés esetpena, kistérség szellemi közpof1tjaiy~v:álhatnák)aJTIelyek folY(l111(itosan tucinak . f4nkcionálni,
ha a kapcsolódó tdepülésekkorszerkez~Ee megváltozik{hbl egyik, holnlásiktelepülésen jelentkeznek fiatalok vagy idősebbek képzési igényeikkel). HangsúlYOZOln,
hogy e változó közösségi igényeket sem vállalkozásként, sem önellátó módon neln
lehet me~zervezni, ha a helyben lakók település ük nagyságát ésszerűen korlátozni
kívánják, a közösség korszerkezete pedig az idő múlásával értelemszerűen eltolódik
a fiatalabbaktól az idősebbek javára. Csak a programok, az intézmények és a helyi
közösségek együttműködése segít.

****
A fiatalság aránya, a benne végbemepé). v~tozások és az ezek nyomán kialakuló
szubkulturális vonások alapvetően beröly~olják a társadalmi beilleszkedés t, a felnőtt
társadalom nevelői elvárásait, magatartását és normáit. Ez akkor is igaz, ha közvetlen
összeruggés néha nenl mutatható ki vagy csak valószínű.
Így hát nem csoda, ha erről az alapvető összefüggésről az oktatás kutatásában és az
oktatáspolitika alakításában rendszerint meg szokás feledkezni. Pedig jól követhető
- például az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikai vitáiban és elhatározásaiban -,
hogy a változó ifjúsági korosztályok néha nem látványosan, de mindig eléggé egyé r-
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telmúen befolyásolják a politikusokat és a tervez6ket. Az is kimutatható, hogy a
pedagógiai fejlesztések és oktatásszervezési eljárások függnek attól, hogy a fiatalság
hol foglal helyet egy-egy társadalomban és hogy milyen konfliktusok árán sikerül
beilleszkednie. Fiatalság nélkül nincs értelme oktatásról elmélkedni, mondottuk
bevezetésül. Nem lehet oktatáspolitikát tervezni és iskolát fejleszteni sem - mondhatjuk most, befejezésképpen.
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