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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.
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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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