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ISKOLA ÉS TÁRSADALOM 

LUKÁCS PÉTER—VÁRHEGYI GYÖRGY 

Válság vagy megújulás? 

A magyar oktatásszociológia hatvanas évekbeli reneszánszának megindulásakor 
a kutatók figyelmének középpontjába a társadalmi mobilitással összefüggő kérdések 
kerültek: az iskolai szelekciós mechanizmusok működése, a tanulók pálya- és iskola-
választásának problematikája, az a mód, ahogyan az iskola a társadalmi egyenlőtlen-
ségeket a maga működése során újratermeli.1 

Lényeges változást az azóta eltelt majd húsz esztendő sem hozott: a fontosabb 
oktatásszociológiai vizsgálatok mindmáig konzekvensen figyelmen kívül hagyják azt 
a tényt, hogy a diákok az iskolában nemcsak tanulnak. Pedig az iskola egyre kevésbé 
tanórákat tartó és azok keretei között a gyermekeket nevelő szervezet; mindinkább 
olyan intézménnyé válik, amely a diákok egész napját megszervezi, így ellátásukat, 
felügyeletüket, illetve gondozásuk egyre több elemét vállalja. Az iskola azonban 
jelenleg sem tárgyi, sem szakmai feltételeiben nincs felkészülve ezeknek a feladatok-
nak az ellátására. Emiatt szükségmegoldásokkal, a hagyományosan elfogadott funk-
ciójához képest külsődleges, azokhoz szervesen nem tartozó kényszertevékenységként 
és alacsony színvonalon végzi ezeket a tevékenységeket. 

Új igények 

Az utóbbi évtizedek társadalmi-gazdasági változásai átalakították az iskolával szem-
beni igényeket és elvárásokat. E folyamat felgyorsulásának okai közül néhány: 

1. Köztudott, hogy századunk második felétől világszerte a gyermekek és az 
ifjúsági korosztályok egyre nagyobb része egyre hosszabb ideig az oktatási rendszer 
résztvevője. A hetvenes évek végétől hazánkban is megkezdődött a középfokú oktatás 
általánossá válása: napjainkban az egyes korosztályok majd 80%-a önként jelent-
kezik valamilyen középfokú iskolába és mintegy fele sikeresen be is fejezi ott a tanul-
mányait. A nemzetközi tapasztalatok alapján nem kétséges, hogy a lakosság igénye 
a középfokú oktatás vagy másképpen az iskoláztatás időtartamának meghosszabbí-
tása iránt (ha megjósolhatatlan ütemben is, de) előreláthatólag tovább növekszik.2 

Nemcsak a szülők, a társadalomirányítás is azt várja ugyanis, hogy az iskola 
a fiatalokat minél tovább „falai között tartsa". Ugyanakkor a gazdaság is egyre 
kevésbé tar t igényt egyéni munkavállalóként a fiatalkorú, különösen a 16—17 évesnél 
fiatalabb munkaerőre, így kitolódik az az életkor, amelyen alul a termelőszervezet, 
a társadalmi környezet (és még inkább maga az érintett fiatal) „gyermeknek" tekint 
valakit (saját magát). 

2. Az utóbbi évtizedekben gyorsuló ütemű változások mentek végbe a családok 
szerkezetében, a családi élet tartalmában, a család által ellátott funkciókban is. Ezek 
részletei olyannyira közismertek, hogy elegendő egyszerűen felsorolásukkal emlékez-
tetni rájuk. Csökken a több generációs családok száma, azaz mind kevesebb esetben 
élnek együtt a szülők, gyermekek és a nagyszülők; a nők egyre nagyobb hányada 
vállal kereső munkát; ezzel összefüggésben is átalakulóban vannak a családon belüli 
tekintélyi és munkamegosztási viszonyok; növekszik a válások száma és ennek 
következtében a gyermeküket egyedül nevelő szülők aránya.3 A családok mind 
kevésbé képesek a hagyományos módon ellátni gyermekeiket, már csak azért is, mert 
a fiatal szülők között egyre kevesebben vannak olyanok, akik iskolásként kizárólag 
családi gondozásban és ellátásban részesültek, és egyre többen az olyanok, akik 
bölcsődébe, óvodába, napközibe jártak, és természetesnek tekintik saját gyermekeik 
részére is ezt az életformát. Gyakran nem is nagyon értenek ahhoz, hogyan gondos-
kodjanak gyermekük egésznapos ellátásáról, étkezéséről, szabad idejéről és játékáról. 

SZOLGÁLTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA 
AZ ISKOLÁSKORÚAK KÖRÉBEN 
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3. A dolgozóknak — szabad idejük formális növekedésével párhuzamosan — 
a társadalmi átlagot tekintve növekszik a ténylegesen munkával töltött ideje, Roha-
mosan nő a háztájikban, kiskertekben eladásra termelők száma, bővülnek a „második 
gazdaságbeli" munka lehetőségei.4 így sok szülőnek egyre kevésbé van ideje és ener-
giája, hogy a gyermekével foglalkozzon, ezért azok gondozásában és nevelésében 
mind fokozottabban igényli az intézményesen szervezett segítséget. 

4. Az utóbbi két évtizedben fokozódó nehézségek jelentkeznek az ifjúság érték-
szocializációjában. A kialakuló ifjúsági szubkultúra a hatvanas években még inkább 
csak öltözködési, viselkedési külsőségekben, új kulturális fogyasztási szokásokban 
stb. nyilvánult meg, a hetvenes évek elején azonban a fiatalok már kezdték egy egy-
ségesedő társadalmi nagycsoport jeleit felmutatni. A hetvenes-nyolcvanas évek for-
dulójára azután egyrészt már sajátos, a szülők nemzedékének értékeivel nemritkán 
szembeforduló, sok tekintetben egységesnek tetsző réteggé kezdett alakulni az ifjúság, 
másrészt viszont megindult ú j típusú differenciálódása is: elkülönülő, különböző 
értékorientációjú kisebb csoportjai látszanak kialakulni (punkok, csövesek stb.).5 

Miközben tehát az ifjúsági „rétegnek" egyre inkább általános jellemzőjévé kezd 
válni a szüleik értékeivel való nyílt vagy rejtett szembenállás, ugyanakkor egy, a fel-
nőttek számára szintén szokatlan tartalmú értékpluralizmus is kibontakozóban van 
körükben. Ezzel a jelenséggel az érintett szülők értetlenül állnak szemben, és ilyes-
fajta problémáik megoldására is mindinkább intézményes segítséget várnak. 

5. Az iskolai tanulók egy — valószínűleg növekvő — részének családja deprivált 
helyzeténél fogva nem tudja gyermekeinek a társadalmilag minimális értékűnek te-
kinthető ellátást biztosítani. Az e réteghez tartozó gyerekek számára nyúj tot t állami 
segítség bázisává — a ruhasegélyek elosztásától kezdve étkeztetésük megszervezésén 
át egészségügyi ellátásuk koordinálásáig — alkalmas szociálpolitikai intézmények 
hiányában fokozatosan az iskola vált, illetve válik.6 

A fentieket úgy foglalhatjuk össze, hogy miközben az utóbbi évtizedekben egyre 
hosszabb ideig kezelik gyermekként a fiatalokat, a családok ugyanakkor a gyermekek 
napi gondozásának egyre kevesebb feladatát látják el. Egyfelől a szülők növekvő 
hányada bizonyos funkciók ellátására objektív és/vagy szubjektív okokból egyre 
kevésbé képes, másfelől pedig a fiatalok mind nagyobb része egyre korábbi életkorban 
kezdi elutasítani a családja által számára felkínált életmódmintákat. 

Mindez más, hatékonyan működő intézmények hiányában az iskolával szemben 
támaszt új követelményeket, elvárásokat. Mégpedig olyan „iskolai szolgáltató tevé-
kenységek" átgondolt kialakítását igényli (gondozás, felügyelet és szabadidős foglal-
koztatás), amelyek a gyermekek egy részénél (a deprivált helyzetű családok esetében) 
egyben szociálpolitikai indokú támogatást is jelentenek. 

Ezt az igényváltozást az oktatáspolitikusok szinte alig vették figyelembe: nincs 
olyan érvényes oktatáspolitikai koncepció vagy iskolatervezési és építési program, 

* amely elvileg is másképpen számolna az iskolával, mint a tanórák (esetleg a napközi) 
keretei között nevelő intézménnyel. 

Az iskolák munkarendjének központi szabályozása mindmáig olyan, mintha a ta-
nulók csak fél napjukat töltenék az iskolában. Vagy ha esetleg lenne is délutáni fog-
lalkozásuk, ezek előtt a nem napközisek hazamennének ebédelni stb. Ez a szabályozás 
természetesnek tekinti, hogy — a napközisek kivételével — a gyerekek étkeztetését, 
délutáni ellátását, gondozását, de általában is mondhatjuk: délutáni nevelését 
„valaki" (a család) ellátja, következésképpen az iskolának a tanulók iránti felelőssége 
csak a nap egyik felére terjed ki. 

Pedig a tanulók, még a kisiskolások is, már jó ideje nemcsak fél napot töltenek az 
iskolában. Ha most eltekintünk is a napközisektől (tehát az alsó tagozaton ma már 
a tanulók nagyobbik felétől), akik „hivatalosan is" egész napjukat, reggel fél nyolctól 
fél ötig-ötig az iskolában töltik, a különböző, nyíltan vagy burkoltan kötelező korre-
petálások és felzárkóztató foglalkozások, félig vagy egészen kötelező szakkörök, 
felvételi előkészítők, mozgalmi kötelezettségek miatt az utóbbi évtizedben már a 
többi tanuló iskolaideje is jócskán benyúlt a délutánba. A középiskolások órarendjé-
ben a napi hat tanóra már a hetvenes évek elején sem volt ritkaság, az évtized köze-
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Év Az általános iskolások A középiskolások 
közül közül 

pétől a délutánra csúszott testnevelési és gyakorlati, majd később a fakultatív órák, 
de különösen a felvételi előkészítők, szakmai gyakorlatok miatt mindez még inkább 
elterjedt.7 

Az iskola azonban mindeddig rákényszerült a hipokrízisre, arra, hogy e tények-
ről — amennyire csak lehet — ne vegyen tudomást, hiszen a megfelelő feltételek és 
oktatáspolitikai döntések hiányában egyszerűen nem vállalkozhatott a tanulók egész 
napját átfogó intézmény nyíltan vállalt, tudatosan tervezett kialakítására. 

Az ötnapos tanítási hét bevezetésével és a gyerekek napi munkaidejének ebből 
következő „hivatalos" megnyúlásával azonban ez a helyzet mára megváltozott: 
most már egyszerűen nem lehet „úgy tenni", mintha a diákok döntő többsége nem 
lenne szinte egész nap az iskolában. Ha pedig már „hivatalosan is" ott van, ha 
nemcsak különböző (elvileg önként vállalt) „foglalkozások", hanem a kötelező tan-
órákon való részvétel miatt is késő délutánig az iskolában kell tartózkodnia, akkor az 
ebből következő konzekvenciákat az oktatásirányításnak is le kell vonnia. , 

Korábban, az ötvenes-hatvanas években az intézményes gyermekétkeztetést 
vagy az egésznapos ellátást még lehetett szükségmegoldásnak tekinteni, amellyel az 
állam a kisszámú rászoruló, ezt önerejéből megoldani nem tudó családot segíti. Az öt-
napos munkahét bevezetésével, de ami fontosabb, a fent leírt társadalmi változások 
következtében ez az értelmezési lehetőség 
általában is megszűnőben van: nem te-
kinthető a kisszámú rászorulónak szóló 
jótékony segítségnek valami, amit lassan-
ként mindenkire ki kell terjeszteni. 

Erre figyelmeztetnek már maguk a 
puszta statisztikai adatok8 is: 

Durván számolva (és*az egyes évfo-
lyamok, megyék, településkategóriák stb. 
közötti fontos különbségektől most elte-
kintve) azt mondhatjuk, hogy az utób-
bi, mintegy másfél évtized alatt a je-
lenlegi egésznapos ellátásban részesülő 
általános iskolai tanulók aránya több 
mint háromszorosára, az iskolában ét-
kezőké pedig majd négyszeresére nőtt. A folyamat a hetvenes években felgyorsult, s en-
nek eredményeként ma már minden tíz kisdiák közül négy az egész napját, további egy 
pedig legalább a délután egy részét kimutathatóan az iskolában tölti. A középiskolások-
nak is több mint harmada veszi igénybe az iskolai étkeztetést — annak ellenére, hogy 
ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztése nem szerepel a kiemelt tervcélok között.',. 

Az oktatás központi tervezői szerint ugyanis az egésznapos ellátás további 
jelentős fejlesztésére nincs „:reális" igény. Űgy vélik tudniillik, hogy a szülők többsége 
már harmadik-negyedik osztályos koruktól kezdve inkább felügyelet nélkül hagyja 
gyermekeit, de nem kényszeríti őket a rendkívül rossz körülmények között működő 
napközibe, a feltételek jelentős javításának pedig — úgymond — nincs meg a pénzügyi 
fedezete. 

Hogy mi tekinthető „reális igénynek" és mi nem, azt oktatástervezésünk mai 
rendszerében természetesen igen nehéz megmondani. Az eddigi tapasztalatok szerint 
legalábbis mindaddig, amíg a lakosság mint „munkaerő" és ennek megfelelően a mö-
götte álló gazdálkodó szervezetek erős nyomást nem kezdenek gyakorolni az oktatás-
igazgatásra. Ezt példázza a bölcsődefejlesztések esete a hatvanas, illetve az óvoda-
fejlesztéseké a hetvenes években — amikor is a „férőhelyek" jelentős része a vállala-
tok, üzemek segítségével, a lakosság társadalmi munkájával épült fel, minden korábbi 
tervkoncepciót felborítva.9 

Aligha kétséges, hogy a nyolcvanas években az egésznapos ellátást igénylők szá-
mának további, még erőteljesebb, növekedése várható, hiszen az általános iskolába 
most belépő korosztályok egy része bölcsődés, döntő többsége'(több mint 70%-a) 
pedig óvodás volt. Szüleik eddig is intézményekre bízták gyermekeik munkanapi 
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ellátását, és többségük várhatólag a jövőben is ezt kívánja majd tenni. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben az üzemek és vállalatok „segítő akcióira" már kevésbé számít-
hatunk, az oktatásügy pedig a változó igények elfogadható színvonalú kielégítésére 
sem a tárgyi, sem a személyi feltételek vonatkozásában, sem pedig koncepcionálisan 
nincs felkészülve. Márpedig számos tapasztalat igazolja, hogy az, ami egy-egy kor-
osztály töredéke esetében ideiglenesnek tűnő „szükségmegoldásként" még elfogad-
tatható, akkor, amikor a korosztály többsége igényel valamit, már alighanem átlépi az 
érintettek tűrési küszöbét. 

A „feltételek" 

Köztudott, hogy az utóbbi évek demográfiai apálya után jelenleg és a következő idő-
szakban egyre nagyobb létszámú (a hetvenes évek közepén született) korosztályok 
lépnek be az általános iskolába: a demográfiai hullám most az alsó tagozatra gyakorol 
nyomást, és két év múlva éri el a felső tagozatot is.10 Ugyanakkor a meglévő 3020 
általános iskolai napközis szoba már ma is csak a napközis csoportok 19%-ának 
nyújt otthont,11 a napközisek többsége zsúfolt osztálytermekben, iskolapadokban, 
kényelmetlen székeken és asztalok mellett, rendkívül fárasztó körülmények között 
tölti napját, és nagyon csekély a lehetősége pihenésre és szabadidős tevékenységekre. 
Több mint félmillió gyerek étkezik a napköziben viszonylag alacsony élelmezési nor-
mákkal — amelyek csak nagy késéssel követik az áremelkedéseket —, az étkezdék 
nagyon rossz felszerelési adottságai közepette, az iskolák egy részében pedig egyálta-
lában nincs is napközi. 

Abból a pénzből, amely az iskolákban a napközisek ellátására jut, többnyire nem 
tudják biztosítani a legelemibb tisztálkodási, higiéniai és étkezési feltételeket sem, 
játékok és foglalkozási eszközök vásárlására pedig szinte egyáltalában nincs lehetősé-
gük. Ebben a helyzetben az iskolák vezetői és pedagógusai á különböző „szülői 
hozzájárulási formákra" építenek: ezt többnyire naturális formában valósítják meg 
(tisztasági csomagot, W.C.-papírt, papírzsebkendőt, játékot, könyvet és társadalmi 
munkát kérnek a szülőktől), mivel a pénzgyűjtés — „ideológiai" okokból — tilos. 
Az élelmesebb iskolavezetők pedig „összeköttetés" vagy „tarhálás" formájában szer-
zik meg a „lakossági hozzájárulást", illetve a vállalatok, termelőszövetkezetek „pat-
ronálását".12 

A családok többségének körülményeinél a jelenlegi iskolák jobbára zsúfoltabbak, 
kényelmetlenebbek és sivárabbak. Ugyanakkor ma is sorozatban épülnek iskolák 
a legszükségesebb kiszolgálóhelyiségek — napközi, étkező, mosdó stb. „megtakarí-
tásával" vagy minimálisra szorításával. 

Ami a személyi feltételeket illeti: az ország egyes területein évek óta krónikus 
a pedagógushiány. Ez elsősorban éppen a napközi otthonokat súj t ja : az itt dolgozó 
nevelők között az átlagosnál magasabb a nyugdíjasok és a képesítés nélküliek aránya.13 

Ez is jelzi azt az egyébként is közismert tényt, hogy a „napközis munka" ma az isko-
lai tevékenységek presztízshierarchiájának legalacsonyabb fokán áll. A tanítók és 
tanárok zöme a nem tanórai feladatok ellátását csak kényszerűségből vállalja, sok-
szor nem ért ezekhez, sőt gyakran megalázónak is érzi. A gyerekek gondozására, 
ellátására, szabad idejének megszervezésére kiképzett, azt hivatásának tekintő sze-
mélyzet (a konyhai dolgozókon kívül) az iskolákban egyáltalában nincs. 

Nyilván nem független ettől, hogy nemcsak a tárgyi körülmények, hanem a gyer-
mekek iskolai helyzete és életmódja is — sokszor riasztóan — eltér a családjában 
megszokottól. A kisgyermek életében — addigi életmódjához képest — lényeges válto-
zást hoz az iskolába lépés időszaka : naponta 8—9 órát tölt az intézményben, ennek 
legalább felét az iskolapadban, további másfél-két órát pedig „üresjárat iban, így 
várakozással és sorban állással a folyosón, a lépcsőházban és az ebédlőben, és csak 
kb. 1 órát van a levegőn, udvarban, utcán, esetleg játszótéren (ha az időjárás ezt 
lehetővé teszi: ha nem, akkor ezt az órát is a padban tölti). Közel háromnegyed órát 
fordít még étkezésre. És közben tanul, olvas, ír és számol a pedagógusok egyre inkább 
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fegyelmező irányítása mellett, az egyre nagyobb számú és egyre bonyolultabban ke-
zelhető taneszközzel (tankönyvekkel, munkafüzetekkel, feladatlapokkal és sokfajta 
munkáltató tárggyal). Ez a kezdet, a későbbi években aztán még jobban növekszik 
a megterhelés, az iskolai elfoglaltság eléri a 10—12 órát, amiből 8—9 órát a padban 
töltenek el. 

Kétségesnek látszik, hogy az iskolai szervezet mai adottságaival automatikusan 
képes funkciói szükséges irányú bővítésére, illetve a kényszerűen már eddig is el-
látottak minőségileg kielégítő színvonalra fejlesztésére. Ezt nagyon is valószínűtlenné 
teszik nemcsak az intézmény történetileg kialakult és egyértelműen a tanítás köré 
szerveződött logikája, de a pedagógusok képzési hagyományai, értékei és presztízs-
igényei is. Anélkül hogy erre itt bővebben kitérhetnénk, csak egy, de igen beszédes 
példára utalunk: a tanügyi kormányzat évtizedeken át sikertelenül próbálta elérni, 
hogy az iskolák hajlandók legyenek megszervezni a tanulók napi pohár tejjel és kiflivel 
való ellátását. A küzdelem a pedagógusok jelképesnek tekinthető „győzelmever' ért 
véget: megkezdődött néhány iskolában a tízórait pénzbedobásra adagoló automaták 
felszerelése. 

Jelenleg egyetlen olyan hazai oktatáspolitikai koncepció ismeretes, amely ezekre 
a legközelebbi években várható problémákra direkt módon reflektálni kíván: az 
„egésznapos iskola" gondolata. Bizonyos tekintetben idekapcsolható még az az integ-
rációs jellegű művelődéspolitikai irányzat is, amely az iskola és a közművelődési 
intézmények lehetőségeit az ún. „komplex művelődési intézmények" kialakításával 
kívánja megsokszorozni.14 

E koncepciók azonban alapvetően pedagógiai kiindulásúak, lévén a diákokat 
szinte kizárólag tanuló vagy művelődő „lényeknek" tekintik. így egyéb szükségleteik 
kielégítésének, „ellátásuknak" gondjait — amelyek pedig véleményünk szerint 
a következő években centrális fontosságúak lesznek — nem tekintik igazán proble-
matikusnak, illetve azt feltételezve, hogy azok „automatikusan" megoldódnak, ér-
demben alig foglalkoznak velük. 

Az egésznapos iskola gondolata nálunk elterjedt formájában pihenő és játékidő 
beiktatásával, a tanórák egy részének délutánra helyezésével, némileg oldottabb 
formában való megszervezésével, de a megszokott iskolai napot kívánja meg-
hosszabbítani. (Amit aztán — a gyakorlatban — a gyerekek esti órákra tolódó otthoni 
tanulása zár le.) A „komplex intézmények"-ben pedig a művelődési tevékenységek 
— ha szervetlenül is, de kényszerűen — ugyancsak összefonódnak az iskolai tevé-
kenységekkel, ezért még a korábban egyértelműen és mereven az „iskolán kívüli 
művelődés" körébe sorolt formák is igen gyorsan „iskolásokká" válnak. 

E koncepciók tömeges megvalósítása — úgy gondoljuk — bár bizonyos szem-
pontból enyhítené, más szempontból viszont csak fokozná a gondokat, és semmikép-
pen sem jelentene valóságos megoldást. Már csak azért sem, mert ha a „tanulói" 
magatartást követelő tevékenységrendszer a nap egészére kiterjed, akkor ez azoknak 
a gyerekeknek az esetében is megteremtené egy sor iskolai „egyéb" szolgáltatás 
igénybevételének kényszerét, akik ezt valójában nem igénylik, mert családjuk neve-
lésükre, ellátásukra képes, illetve ezt az iskolától függetlenül akarja és tudja meg-
szervezni. 

Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az iskola ma a társa-
dalmi mobilitás egyik legfőbb „csatornája", és belátható időn belül az is marad. 
Mint ilyennek, funkciója a szelekció, vagyis tanulók értékelése, minősítése, kiválasz-
tása. Ennek következtében növendékei akarva-nem akarva mindig versenyben kell 
hogy álljanak egymással. Ha az iskola mai szervezetének és logikájának lényeges 
változtatása nélkül a tanulás mellett egyéb élettevékenységeket is bevon mindennapi 
működésébe és „iskolásít", akkor a verseny ezeken a területeken is elkerülhetetlenül 
kialakul, ami nemcsak felesleges, de egyenesen káros is lenne. A versenyben lemaradó 
vagy azt eleve elutasító diákok, a „rossz tanulók" számára az iskolai létforma további 
kiterjesztése napjaik egészére valószínűleg elviselhetetlen lenne, és a mainál is aktí-
vabb ellenállásukba ütközne: szinte kiprovokálná deviánssá válásukat. 
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Űj jelenségek a tanulók iskolához való viszonyában 

Szorosan ide kapcsolódik, hogy az oktatáspolitika (de elmondható ez az ifjúság-
és a szociálpolitikáról is) nem készült fel koncepcionálisan sem arra, hogy a hamaro-
san felső tagozatba lépő korosztályok nemcsak számbelileg nagyobbak az előzőeknél, 
de új vonásokkal is rendelkeznek: az általános és a középiskola a maga hagyományos 
eszközeivel már aligha lesz képes a kezelésükre. Magyarán, egyértelműnek látszik, 
hogy tanításukon, sőt ellátásukon-gondozásukon is túl, a szocializációjukból növekvő 
terhek hárulnak majd az intézményekre, és ez megint nemcsak több, de az eddigiek-
hez képest egészen másfajta feladatokat is jelent. 

Az ifjúság értékszocializációjában a hetvenes évek második felétől hirtelen 
megnyilvánult — fentebb említett — nehézségekkel szemben nemcsak sok szülő, 
de bizonyos vonatkozásokban az iskola is tehetetlennek bizonyult. (Bár erre nézve át-
fogó vizsgálatok mindmáig nincsenek, minden jel arra vaLll, hogy például a fiatal kábí-
tószerélvezők vagy a csövesek többsége nem a korán munkába állt gyerekek, hanem 
az általános iskolák felső tagozatosai és a középfokú iskolák tanulói közül keLÜl ki.)15 

Az írásunk elején említett társadalmi folyamatok következtében és természetesen 
azért is, mert meglazult az összefüggés a tanulmányi eredmények és a későbbi jöve-
delem között, a különböző iskolatípusok tanulói körében egyre több az olyan fiatal, 
aki nem magas szintű tudás vagy jó bizonyítvány megszerzéséért látogatja az iskolá-
kat. Gyakran szüleik, környezetük is inkább csak gondozási, ellátási, megőrzési, 
illetve tág értelemben vett „társadalmi beillesztési" teendők ellátását igénylik az 
iskolától. 

A most serdülőkorba lépő fiatalok jó részének így — bár az iskolába beiratkoznak 
és munkába állni nem kívánnak — már ma sem természetes, hogy a hagyományos 
iskolai értékekkel azonosuljanak, következésképpen az iskola sem viszonyulhat már 
hozzájuk a hagyományos módon. (Ez a „mód" addig tartható fenn, amíg — hadd 
éljünk az egyszerűség kedvéért ezzel a példával — a diák a századok óta megszokott 
módon drukkolva, akármi történjék is, azt*bizonygatja: „tanár úr kérem, én készül-
tem". Aki oktatásügyünk mai valóságát ismeri, az tudja, hogy az „elit"-iskolák ki-
vételével ma már minden iskolatípusban gyakran találkozik a pedagógus ezzel a 
mondattal: „ma sem készültem, tessék csak nyugodtan beírni az egyest".) 

Évtizedekkel ezelőtt ugyanis az iskola megtehette, hogy az általa hirdetett érté-
kekkel nem azonosuló, az általa támasztott követelményeknek megfelelni nem tudó 
vagy nem akaró diákokat egyszerűen kizárta falai közül („lemorzsolta", „kimaradni" 
hagyta, megbuktatta, sőt eleve fel sem vette), ma erre már a szó szoros értelmében 
alig van lehetősége. Az ötvenes években és részben még a hatvanas évek elején is első-
sorban politikai okokból nem tehette ezt meg, ma azonban már „tisztán társadalmi 
okokból" sem teheti: a kimaradottakkal vagy a középfokon tovább nem tanulókkal 
való foglalkozást ugyanis más társadalmi intézmények (így a család és a gazdaság is) 
egyre kevésbé tudják, akarják átvállalni. A napjainkban kialakuló helyzet egyik fő 
jellemzője éppen az> hogy az iskola a „nem szabad buktatni" korábbi jelszava helyett 
most már a „nem lehet buktatni" tényével találja magát szemben, mert nemcsak a 
társadalomirányítás, de egész környezete mindinkább csakis tőle várja az „ifjúsági 
probléma" megoldását, de legalábbis azt, hogy a serdülőket minél tovább „falai 
között tartsa". 

Ugyanakkor sem az iskola mint intézmény, sem az egyes pedagógusok nem ren-
delkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel a tanulni, „iskolásán viselkedni" nem kí-
vánó diákokra hatni tudnának. (Az általános iskola felső tagozatán és a középiskolák-
ban tapasztaljuk gyakorta, hogy a tanárok egy része a fegyelmezés miatt nem képes 
tanítani, más része pedig csak „tanít" és nem törődik a nem figyelő diákokkal.) 

Felesleges és lehetetlen lenne itt most e ma már közismert jelenség okait és 
következményeit részleteiben tárgyalni. Annyi azonban bizonyos: a gyermekek egész-
napos intézményes ellátására irányuló igény egy olyan időszakban válik tömegessé, 
amikor az iskola — még a hagyományos tanítási-nevelési funkciók betöltését tekintve 
is — egyre inkább válságba kerül. 

4 VALÓSÁG 198471 
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Iskolai és iskolán kívüli megoldási módok 

Elkerülhetetlennek látjuk, hogy az oktatáspolitika elvileg, koncepcionálisan is fogad-
ja el, hogy az iskolának nemcsak a tanórákon megvalósuló tanítás-nevelés a feladata: 
a mai „napközis munkának" át kell értékelődnie és tartalmilag is meg kell változnia. 
Ennek nyomán az iskolai szervezetben és az irányítás szemléletében is radikális vál-
tozásnak kell bekövetkeznie. Az iskola újszerű funkcióinak „hivatalos" elismerése 
a pedagógusképzés, illetve az iskolai személyzet problematikáját is új módon 
veti majd fel: a magunk részéről azt is megfontolandónak tartjuk, hogy a gye-
rekek pihenésének, délutáni focizásának stb. megszervezésére vajon a matemati-
ka- és irodalomtanárok, sőt általában a tanárok-e a legalkalmasabbak. Az mindeneset-
re elkerülhetetlennek látszik, hogy a „social-worker" típusú tevékenységek és az 
ilyen képzettségű dolgozók „legálisan" is jelentős szerephez jussanak az iskolában. 

Másfelől viszont a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez alkalmazkodva minden 
„iskolán kívüli" megoldást is ki kell használni a gyermekellátás színvonalának 
fejlesztésére, még akkor is, ha ezek a megoldások ma még szokatlannak tűnnek. Né-
hány évvel ezelőtt például, amikor az éttermi árak emelését követően pangtak a 
vendéglők, a tanácsok kereskedelmi osztályai elősegítették, hogy iskolák és éttermek 
megállapodjanak egymással: így sok helyütt a pedagógusok legfeljebb csak átkísérték 
a gyerekeket a közeli éttermekbe. Az árstruktúra azóta megváltozott, és a vendéglátó-
ipar* ma ismét vonakodik a gyerekeket fogadni. Pedig a tapasztalat azt mutatta, 
hogy más, nyugodtabb légkörű az az iskola, amelyből a gyerekek átsétálnak az étte-
rembe és ott étkeznek, mint az, amelynek zsúfolt iskolai „népbüféjében" a tanulók 
tanáraik ellenőrzésével, örökös fegyelmezési gondok közepette letudják az ebéd 
kötelességszerű napirendi pontját. 

Ennek analógiájára valószínűleg célszerű lenne más, ma még elkerülhetetlenül az 
iskolával szemben felmerülő igények kielégítésére nem iskolai szervezeteket létrehoz-
ni, illetve a meglevőket felhasználni és az iskolára csak a szervezés vagy még inkább 
csak a koordinálás gondjait bízni. 

Az sincs kizárva, hogy ahogyan a bölcsődék és óvodák vagy a nyári napközik és 
az üdülőtáborok egy részét ma is vállalatok és intézmények tart ják fenn, az igények 
növekedése nyomán a következő időszakban hasonló helyzet alakulhat majd ki az 
iskoláskorú gyermekek évközi ellátása terén is. Az iskolának sok helyütt inkább ezek-
hez a „társintézményekhez" való viszonyát kellene tisztázni, működőképes kapcso-
latot kialakítani velük, mintsem valamilyen ideális, egésznapos iskola kiépítésére 
várni. így az iskola több energiát fordíthatna a hagyományos feladataira, és bizo-
nyos mértékben mentesülne ezektől a szolgáltató tevékenységektől, amelyeket ma 
csak alacsony színvonalon és feszültségekkel terhesen tud ellátni. 

A valóságban egyébként már meg is kezdődött a magánnapközik, illetve a kü-
lönböző szervezetek, egyesületek, magánvállalkozások és csoportok által fenntartott 
„családsegítő" szolgáltatások különféle formáinak elterjedése. Mindezt mutatják az 
újságok szaporodó hirdetései, amelyekben felügyeletet, korrepetálást, sőt magán-
napközit ajánlanak. Ilyenbe példa még a „LARES" szövetkezet óvodája a nehezen 
kezelhető gyerekek részére vagy a gyáli Családvédelmi Szolgálat, amely több társadal-
mi és állami szervezet, köztük az iskola, illetve magánszemélyek szinte mozgalmi 
összefogásával jött létre, elsősorban a kábítószerező általános iskolások problémájának 
megoldására, de minden, a gyerekekkel kapcsolatos kérdésben segítséget igyekszik 
nyújtani a családoknak. Ezek a kezdeményezések ma még sokszor mereven tiltó 
jogszabályokba és hivatalos állásfoglalásokba ütköznek, de már megkezdődött a lega-
lizálásuk folyamata. 

Ismerünk olyan javaslatokat is, amelyek szerint a jó minőségű iskolai szolgálta-
tások (napközi, tanulószoba, tagozatos tanítás, tanfolyamok, hétvégi programok) 
költségeit döntően a szülők fizetnék. A lakossági hozzájárulás nyílt (mint például a 
napközinél) vagy félig rejtett formái jelenleg is léteznek, mégpedig nemcsak a már 
előbb említett naturális módon, hanem az iskolákban legálisan működő önköltséges 
tanfolyamokon (ilyenek például a testnevelési, az idegen nyelvi vagy az ún. előkészítő 
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tanfolyamok). A jelenleginél fokozottabb lakossági hozzájárulás lehetővé tenné a 
szolgáltatások sokszínűvé tételét és egyben színvonalának emelését azzal, hogy anya-
gilag is érdekeltebbé lehetne tenni a pedagógusokat az ilyen tevékenységet folytató 
szolgáltató munkaközösségek megalakításában; illetve az iskolán kívüli szolgáltató 
szervezeteket (művelődési intézményeket) és vállalatokat (kereskedelmit és vendég-
látóiparit) is jobban be lehetne vonni ezekbe a tevékenységekbe. 

Az iskolai szolgáltatások tisztán vagy elsősorban magánvállalkozásszerű meg-
szervezését javaslók azonban nem mérik fel, hogy e tevékenységek milyen tőkeigénye-
sek, hogy áruk alacsonyan tartása — tömegméretekben—a világ egyetlen országában 
sem lehetséges az állam pénzügyi és politikai segítsége nélkül. A mi jövedelmi viszo-
nyaink mellett az ilyen szolgáltatásokra ma alighanem viszonylag szűk körű lenne a 
fizetőképes kereslet. 

A magunk részéről nemcsak lehetségesnek, de szükségesnek is tartjuk a gyermek-
ellátás minél sokszínűbb, differenciáltabb, az igények sokféleségével is számoló intéz-
ményrendszerének kialakítását, amelyben a magánvállalkozásoknak éppúgy meg 
lehet a helye, mint a vállalatok, szövetkezetek stb. kezdeményezéseinek. Ezek töme-
gessé, minden gyermek számára elérhetővé azonban csak akkor válhatnak, ha 
megtörténik a jelenlegi bérezési-jövedelemelosztási viszonyok átalakítása vagy olyan 
gyemekellátási finanszírozási rendszer kialakítása, amelyben fenntartásuk költségeit 
döntően (a rosszabb helyzetű családok esetében teljes mértékben) az állam fedezi. 

További következtetések 

Az igazán jó megoldás persze az lenne, ha az iskola úgy válhatna a gyermekek egész-
napos tevékenységének életterévé, szociális kapcsolatainak terepévé, hogy a gyerme-
kek számára legalább olyan körülményeket és kultúrát teremtene, programot nyújta-
na, mint amilyent jelenleg egy átlagos jövedelmű, művelt magyar család képes 
gyermekeinek biztosítani. 

Milyen elemi tárgyi feltételek szükségesek ehhez például az általános iskolákban? 
Minden osztálynak lenne külön, saját tanterme, amelyben kulturált körülmények 
között lehet tanulni és élni. Minden iskolában vagy az iskolával kooperáló intézmény-
ben lenne elegendő számú napközis terem, tanulószoba, klubszoba, olvasóterem és könyv-
tár, hogy lehetőség legyen az egésznapos foglalkozásra. Minden iskolában vagy körzeté-
ben lehessen sportolni, játszani, tehát legyen játék- és tornaterem (vagy -szoba) és 
sportudvar. Minden iskolában vagy a környékén valamilyen formában legyen 
lehetőség étkezésre: legyen konyha vagy melegítőkonyha, normális berendezésű ebédlő. 
Meglegyen az elemi higiénia: W. C., mosdó, zuhanyozó, és a kisgyermekek pihené-
sére és alvására helyiség és fekvőhely. (Hasonlóan lehetne körvonalazni a középisko-
lákkal szemben támasztandó követelményeket is.) 

Az ilyen felszerelésű iskola az alacsonyabb jövedelmű és rossz lakásviszonyok 
között élő családok gyermekeinél bizonyos mértékig pótolná a hiányos otthoni tárgyi 
és kulturális környezetet is, és képes lenne számukra olyan ellátást és kulturális te-
vékenységet biztosítani, amilyenre ezekben a családokban nincs lehetőség. Az okta-
tásügyiegfontosabb szociálpolitikai feladata mindezeknek a feltételeknek a megterem-
tése lenne. Ez különben azért is fontos, mert az általános iskolás gyerekek között 
növekszik az alacsony jövedelmű családokhoz tartozók aránya.16 Ugyanakkor éppen 
az ezekhez a családokhoz tartozó gyermekek járnak a legrosszabb körülmények kö-
zött működő iskolákba.17 

Nincsenek azonban illúzióink. Az oktatásügyre ma éppúgy, mint más infra-
strukturális ágazatokra, alapvetően a hiánygazdálkodás viszonyai a jellemzőek. Tisz-
tában vagyunk a társadalom teherbíró képességének korlátaival: az állam évtizedek 
óta a legalapvetőbb hagyományos iskolai feladatok megoldását, a legszükségesebb 
mennyiségű tanterem felépítését sem képes biztosítani. 

Az elmúlt harminc évben az általános iskolákban például — évente átlagosan — 
13 200 tanulócsoportnak nem volt önálló, tanítás céljára alkalmas osztályterme. 

4* 
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Emiatt a termek 30—60%-ában a tanulók kényszerkörülmények között (szükségtan-
termekben, váltakozva vagy délutáni műszakban), illetve egyes időszakokban magas 
létszámú osztályokban tanultak.18 Az iskolaépületek 26%-a még a századforduló előtt 
épült és csak 35%-a 1945 után. Az épületek háromnegyed része — építész-szakvéle-
mény szerint — felújításra szorul vagy lebontásra ítélt. Az általános iskolák 17%-a 
vályogból épült, egyharmadukban nincs tornaterem vagy -szoba.19 

Tudjuk, hogy az ország anyagi helyzetének gyors javulása nem várható. Mégis 
úgy gondoljuk, sokáig nem lehet elodázni azt, hogy az oktatásra a nemzeti jövedelem 
nagyobb hányadát fordítsuk és a beruházásokból az eddigi 2—3%-nál nagyobb arányt 
biztosítsunk az oktatási beruházásokra.20 Csak így lehet megteremteni az iskolák 
normális működéséhez szükséges feltételeket. Ami — ismételjük — nem jelentene 
többet annál, hogy az iskolákban hasonló kulturális és nevelési körülmények között 
lennének a gyerekek, mint az átlagos magyar családokban. 

Ennek eléréséhez azonban — s itt ismét eljutottunk a pénzügyi kérdésekhez — 
feltétlenül szükségesnek látszik az oktatásügy jelenlegi túlcentralizált tervezési-finan-
szírozási rendszerének felülvizsgálata. Ez a szisztéma — a pénzeszközök helyi szintről 
való elvonásának és központi újraelosztásának mai mechanizmusa —- előnyei mellett 
jelentős és ma már nyilvánvaló fogyatékosságokkal is jellemezhető: gátolja a helyi 
oktatásirányítást abban, hogy az adott lakosságcsoport változó igényeihez racionáli-
san igazodó iskolai szervezetet alakítson ki,21 és ugyanakkor a központi oktatáspoliti-
kai elhatározások megvalósítását sem képes elérni. Mindmáig nem teljesültek például 
az 1961. évi oktatási törvény vagy az 1972. évi oktatáspolitikai határozat előírásai, 
melyek szerint az oktatásügy nemzeti jövedelemből való részesedését jelentősen nö-
velni kellett volna, mint ahogyan az elmaradottabb területek fokozott fejlesztését 
szorgalmazó központi célkitűzések is jórészt megvalósulatlanok maradtak.22 

Az oktatásügy tervezési-finanszírozási rendszerének felülvizsgálata azért is 
szükséges, mert a most kialakítandó iskolai tevékenységi formák — mint erre már 
utaltunk — új módon vetnek fel bizonyos szociálpolitikai kérdéseket is. Űgy véljük, 
hogy mind tartalmuk, mind irányításuk, finanszírozásuk meghatározása szempontjá-
ból, mind pedig igénybe vevőik számára félreérthetetlenül meg kell különböztetni az 
említett tevékenységek közül azokat, 

— amelyek igénybevételét az állam vagy a helyi hatóság mindenki számára 
kötelezően előírja, és igénybe vehetőségét mindenki számára jobbára ingyenesen 
lehetővé teszi; 

— az olyan formákat, amelyeket az állam vagy valamely helyi szervezet 
szelektíve igénybe vehető, megvásárolható szolgáltatásként biztosít (esetenként 
progresszív elvű térítés ellenében); 

— és végül azokat, amelyeket egyértelműen szociálpolitikai juttatásként nyújt —-
minden arra rászoruló számára. 

Nem kétséges, hogy az iskola „ellátó'' funkcióinak megszervezése, ha ma első-
sorban az oktatáspolitikát érinti is, egyszersmind közvetlenül szociálpolitikai jelen-
tőségű feladat, s ennek a szempontnak esetenként célszerű a pedagógiai és tanügyi 
szempontokat is alárendelni. Bizonyos vonatkozásokban az iskolának kell a maga esz-
közeivel segíteni a szociálpolitikai gondok megoldását, más esetekben viszont éppen 
fordítva, a szociálpolitika kell hogy elősegítse a gyermekek iskoláztatásának, sőt 
tágabban: felnevelésének elfogadható szintű megvalósulását. Idesorolhatjuk a rá-
szorulók esetében áz egészséggondozás, a ruha- és tanszerellátás, tisztálkodás, közle-
kedtetés, étkeztetés, sportolás, szabadidő-eltöltés, nyári foglalkoztatás minimális 
lehetőségeinek megteremtését éppúgy, mint a távolról bejáróknak a diákotthoni el-
helyezést, a pénzbeli, természetbeni segélyezés és a jogi, valamint lelki tanácsadás 
okszerű és működőképes formáinak összehangolt működtetését. 

Űgy gondoljuk tehát, hogy ezeket a szolgáltatásokat az államnak vagy a helyi 
közösségnek szelektíven kell biztosítania. (Az iskola, illetve más szervezetek, személyek 
általi megteremtését összehangolnia és szerveznie.) Vagyis csak azoknak kell — egy 
részüket — ingyenesen vagy „közszolgáltatási" áron nyújtania, akik erre rászorul-
nak — számukra viszont feltétel nélkül és nem szükségmegoldásként, hanem elfogad-
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sok részesedése az összberuházásokból még ma is 
nagyjából 3% körüli: 

Az oktatási intézmények beruházásai a szocialista széktor 
beruházásainak százalékában 

Időszak, év 
1951—1960 évek átlaga 
1961—1965 évek átlaga 
1966—1970 évek átlaga 
1971—1975 évek átlaga 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Részesedés 
2,26 
2.30 
2,27 
1,92 
2,37 
2,47 
2.31 
2,68 
3,02 

Forrás: Oktatás, művelődés 1950—1980. KSH. Buda-
pest, 1982. , 

21 Lásd például Nagy Mária: Helyi stratégiák az okta-
tásügyi döntések befolyásolásában. (Sokszorosított) 
Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1983 

22 Az infrastrukturális ágazatok fejlesztési-finanszíro-
zási problémáiról lásd: Vági Gábor: Versengés a fej-
lesztési forrásokért, Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1982. 

Németh 
Gyula 
rajzai 
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ható színvonalon. Másoknak, illetve másfajta szolgáltatásokat pedig (az intenzív 
nyelvoktatástól egyes szabadidős jellegű programokig) a helyi igények és lehetőségek 
függvényében. Ez utóbbi fogalmába egyfelől az állami támogatást, másfelől a prog-
resszív jellegű térítési díjak összegét, illetve a különböző (gazdálkodó) szervezetektől, 
alapítványoktól stb. kapott, központilag nem szabályozott támogatást is beleértjük. 

A következő években valószínűleg az eddigieknél jóval nagyobb feszültségeket 
okoz majd, ha nem sikerül világosabban megkülönböztetni és ugyanakkor jobban ösz-
szehangolni az oktatáspolitikai és a szociálpolitikai tevékenységek rendszerét.^ Ez 
részben elméleti úton is kidolgozható, de nem nélkülözheti az empirikus kutatások 
által összegyűjtött ismereteket sem. Azt is hangsúlyozni kell, hogy nem képzelhetp 
el az iskola vagy bármely gyermekellátó szervezet működésének^ uniformizált, az 
ország egész területére érvényes, központilag megszabott „minta" szerinti .megújí-
tása sem. 

Ellenkezőleg, olyan irányítási-tervezési-finanszírozási rendszer kialakítása lehet 
csak a járható út, amely a központi keretszabályozáson túl, a pénzügyi keretek szük-
séges minimumának biztosítása mellett teret enged a helyi közösségek, intézmények 
és az egyes személyek kezdeményezéseinek, annak, hogy maguk dolgozzák ki a növek-
vő igények kielégítésének módját, majd azok megvalósításába is legyen beleszólásuk. 
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