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„ki kell alakítania minden nemzedék-

nek, és minden kornak

valamiféle eszményt a maga számára,

amelyik a közösségi létben,

az egész nemzeti életben irányeszméül

és vezérelvül szolgálhat”

Az elmúlt év decemberében születésé-

nek 90. évfordulóját ünnepelhettük vol-

na, de elmulasztottuk az alkalmat. Nem

figyelmetlenségbôl, hisz 2003. évi téli

számunkban jeleztük is, hogy 2004 tava-

szára halasztjuk a Társaságunk alapító el-

nökérôl való megemlékezést. Tisztában

voltunk vele akkor is, tudjuk ma is, hogy

a halálozási dátum kevésbé ünnepi alka-

lom, mint a születésnap, még akkor is,

ha az elôbbi kerekebb – március 13-án

éppen tíz esztendeje lesz, hogy eltávo-

zott körünkbôl Benda Kálmán –, de ha

Rá gondolunk (mint ahogyan folyamato-

san érezzük a hiányát), nem az ünneplés

vágya, hanem éppen ez a hiányérzet vesz

erôt rajtunk.

Mert születni mindannyian megszüle-

tünk valamiképpen, szûkebb környeze-

tünk kisebb vagy nagyobb örömére, de

nem mindannyiunknak a távozása hagy

akkora ûrt tágabb környezetünkben,

mint a 80 esztendôs korában is sokszo-

ros életet élô élesztô-emberé.

Mostani megemlékezésünknek nem

célja a tudományos és közösségteremtôi

életmû teljes számbavétele, a személyi-

ség „formátumának”, a szerepvállalás

sokoldalúságának említésével csak a sa-

ját veszteségünk mértékét próbálnánk

érzékeltetni. Mert be kell vallanunk, egy-

re nagyobb hiányát érezzük a népfôisko-

lai mozgalom és Társaságunk „robotosai”

közt egy (ha több lenne, az se lenne baj!)

olyan „integratív” személyiségnek

(szebb, de talán kevésbé pontos kifeje-

zéssel: „zászlóvivônek”), aki tudományos

teljesítményével, pedagógiai-(andragó-

giai) gyakorlatával, kapcsolatteremtô

készségével, társadalmi kapcsolataival –

egyszóval kétségbevonhatatlan emberi

tekintélyével – a mai, felfokozottan „sze-

mélyiség-központú” (kevésbé szép, de

talán pontosabb kifejezéssel: „sztárkul-

tuszra kondicionált”)  világban hatásosan

tudjon egy „hagyományosabb kulturális

értékrendet követô” szakmai közössé-

get, s az általa képviselt mûvelôdés-, vala-

mint azzal összefüggô társadalompoliti-

kai törekvést a „döntéshozói szférában”

megjeleníteni.

Azt gondoljuk tehát, hogy most adó-

dik a legalkalmasabb pillant – életrajzi

adatoktól függetlenül – a Benda Kálmán-

ról való megemlékezésre. Éppen most,

amikor a Magyar Népfôiskolai Társaság

Közgyûlése azzal az elodázhatatlan fela-

dattal szembesül, hogy tevékenységét

alaposan átgondolja és mind tartalmilag,

mind módszertanilag, mind pedig szer-

vezetileg felfrissítse
, a kor követelmé-

nyeihez igazítsa.

A Közgyûlés munkáját igyekszünk se-

gíteni e lapszámunkkal is, amelynek je-

lentôs részét alkotják a vitaanyagok és

újragondolási javaslatok. Hogy mire ju-

tunk majd együtt, az e pillanatban (lap-

zártakor) még nyitott kérdés. Lapunk

olvasói tudják a legjobban, hogy létezik

a népfôiskola-szervezôknek egy ifjabb

(középkorú) nemzedéke, mely ha nem

is kellô történeti tudatossággal, de ké-

pes még egy ideig „elvinni a hátán” a

mozgalmat –,  amennyiben itt-ott társa-

dalmi megrendelés is csurran-cseppen.

A lehetséges „társadalmi megrendelôk-

kel” való kommunikációban sem telje-

sen járatlan már ez a nemzedék. Lassan

mindannyian megtanuljuk, hogy „élni

nem feltétlenül kell, de pályázni mu-

száj!”…
Valójában a magyar népfôiskolai moz-

galom „fenntartható fejlôdését” az bizto-

sítaná, ha kellô számú pályakezdô fiatal-

nak tudna életperspektívát kínálni –

mint ahogyan például Benda Kálmánnak

megadatott huszonéves korában, hogy

Magyary Zoltán professzor „szárnyai”

és a Közigazgatás-tudományi Intézet

„égisze” alatt a Tatai Népfôiskola vezetô-

je lehessen.

De ha ilyen lehetôségek nem is deren-

genek pillanatnyilag „horizontunkon”,

azért nagyon hiányzik körükbôl egy-két

olyan tudós ember, aki megtanítana ben-

nünket arra, amire az utóbbi évtizedek-

ben sem az iskolában, sem az irodalom-

ban, sem a drámai mûvészet mûhelyei-

ben – hogy a tömegkommunikációt már

ne is említsük! – nem nagyon adódott al-

kalom. A történelmi idôben való ottho-

nos mozgásra – visszafelé is, meg elôrefe-

lé is!
Vágyálom?… Egyszer volt Budán

kutyavásár?!… Egyszer-kétszer esett meg

a történelemben, hogy a magyar alkotó

értelmiség és az élet értelmét keresô né-

pesség egymásra talált?…

Igaz, az is régen volt már, hogy a ma-

gyar alkotó értelmiség egymásra talált –

önmaga körében. Pedig voltak ilyen pil-

lanatok. Legalábbis Benda Kálmán – mint

a kritikus történelmi pillanatokban elen-

gedhetetlen nemzeti összefogás szorgal-

mazója – sokat tett érte hogy legyenek.

Ezért is érezzük nagyon éppen napjaink-

ban a hiányát.
A szerkesztô

Mit mond 

nekünk ma?

(Részlet egy 1992-ben készült inter-

júból.

• A Professzor úr elsô nagy munkája,

A magyar nemzeti hivatástudat tör-

ténete 1937-ben jelent meg. Ennek

nem egy megállapítása ma is elgon-

dolkoztató. Mit mond nékünk, ma-

gyaroknak múltunk jövôbéli hiva-

tástudatunk kialakítása szempont-

jából? Hogyan látja a professzor úr

e munka legfôbb tanulságait hon-

foglalásunk 1100. évfordulója felé

közeledve?

Minden népnek a történelemben volt

valami elképzelése saját sorsáról, külde-

tésérôl, és természetesen minél mélyeb-

ben megyünk vissza az idôben, ez annál

szorosabban a valláshoz, az egyház ma-

gatartásához kötôdött. Ez a téma engem

kezdettôl fogva izgatott, és ezért foglal-

koztam ezzel, és elsôsorban nem is a kö-

zépkorival, bár errôl is írta
m, amikor a

harcos szittya ideál volt a nemzeti esz-

ménykép, hanem már a mohácsi csata

után, amikor a három részre szakadt or-

szág élet-halál harcban állott egyrészt az

oszmán nagyhatalommal, másrészt

idônként a Habsburg birodalommal. Azt

próbáltam keresni, hogy mi volt az a lel-

kierô, az az eszme, ami ezeket az embe-

reket kitartásra buzdította. Amelyik le-

hetôvé tette azt, hogy oly embertelen

körülmények között, annyi pusztulás

közepette is megmaradjanak magyarnak

és nemzetnek. Ezt az eszmét a

XVI–XVII. század fordulójáig fôleg a val-

lás szolgáltatta: a választott nemzetnek a

tudata, amelyik azt tanította, s ez már

szorosan összefüggött a reformáció  ta-

nításával, hogy az Isten a magyarságot

kiválasztotta. Mielôtt azonban – aho-

gyan a korszak nyelvén mondották–, fel-

ültetné ôt az ô királyi székébe, elôbb

megpróbálja, szenvedéseket zúdít reá.

Ha a magyarság megtér bûneibôl, hogy-

ha helytáll megpróbáltatásainak köze-

pette, s vállalja a hôsi életmódot, akkor

Isten megjutalmazza ôt. Hadd idézzem,

mint a legklasszikusabb példát erre a

szemléletre Szkhárosi Horvát András

prédikátornak, az 1560-as években kelt

költeményének egy versét, amelyik azt

mondja:
Folytatás a 2. oldalon

Jobb polgárt, 

jobb hazafit, 

s jobb embert

nevelni, 

ez a népfôiskola

célja
(Móricz)
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Nem mondhatja senki, hogy Monet és barátai ol-

csó gagyit festettek volna, mégis tolonganak bu-

dapesti kiállításuk elôtt az emberek. Nem adják

ingyen – olcsón sem! – a látványt, mégis hosszú

sorok várakoznak nap mint nap bebocsáttatásra a

Szépmûvészeti Múzeum elôtt. Néhány hét alatt

több mint százezren voltak kíváncsiak az ese-

ményre.

Mert ESEMÉNY lett kis hazánk zaklatott szívé-

ben a „Monet és barátai” címû képzômûvészeti ki-

állítás. Ma, amikor – hogy csak a vizuális kultúra te-

rén maradjunk – tájképünk az utazási irodák meg a

lakóparkok plakátja, portrénk a sztárfotó, enteriô-

rünk a pláza meg a bútorgarnitúra, aktunk a por-

nó, csendéletünk az étel-, ital-, vitaminreklám, élet-

képünk a „valóság-show”…

Pedig nem csalás, nem ámítás. Tömegek kí-

gyóznak a Hôsök terén, hogy lássák a száz év elôt-

ti impresszionistákat. Hogyan? – kérdezzük újra

meg újra. – Hát vannak még csodák?… Mert cso-

daként éljük meg mai praktikus világunkban

(hogy szépen mondjuk) a „magas kultúra” iránti

„tömegigény” ilyen arányú jelentkezését. (Ha le-

számítjuk a külföldi látogatókat és azokat, akik

többször is kiállták a sorukat, azt mondhatjuk,

minden századik honfitársunk áldozott érte idôt és

energiát, hogy részese lehessen a nem mindenna-

pi élménynek.

E honfitársaink elôtt emeljünk ezért kalapot –

megkövetvén egyben a „tömeget”, melyrôl hajla-

mosak vagyunk feltételezni, hogy nem fogékony

az „igazi értékek” iránt –, vagy a kiállítás rendezôit

dicsérjük (tiszteletteljes irigységgel), amiért meg-

találták a módját, hogyan lehet igazi értékeket „el-

adni” a „nagyközönségnek”?

A fogyasztónak.  Mert ugyebár ma mindannyian

fogyasztók vagyunk – csak ki ezt fogyaszt, ki meg

azt…
A kiállítás sikere mindenesetre erôsítheti mind-

azokban a bizakodásra való hajlamot, akik nem

múló divatok szelével akarnak vitorlázni, hanem

az idô rostáján fennmaradt, tartósabb értékeket

szeretnének kommerszáru-fogyasztásra szoktatott

nemzedékekkel megismertetni.

Természetesen nem elég csupán bizakodni. Ne-

künk, akik hivatásunknak tekintjük „az egész em-

ber” fejlesztését – s a személyiségbe beletartozik

az ízlés, a kulturális igény is –, föl kell figyelnünk

minden sikerre, amely a kultúraterjesztés terén je-

lentkezik, és elemeznünk kell annak összetevôit,

elôször is azért, hogy finomodjék emberismere-

tünk, másodszor – és végsô soron – pedig azért,

hogy eljussunk a saját tartalmi és módszertani kö-

vetkeztetéseinkig. T. I.

Csodálkozni kellemes – elemezni szükséges

A 20. századi magyar mûvészet sokszínû palettá-

ján Szalatnyay József festômûvész sajátos helyet

foglal el. A kitûnô grafikus és festô megszenved-

te a 20. századot, különös érzékenységgel élte

meg korának sûrû és tragikus eseményeit. Saját

megfogalmazása szerint: annak a nemzedéknek

volt a tagja, amelynek csupa újrakezdés volt az

élete. Soha, a legnehezebb körülmények között

sem adta fel a harcot, mert a festészet

megszállottjaként az volt a dolga, hogy a látott

világ élményeibôl vizuális költeményeket vará-

zsoljon, mások örömére.

Az elsô világháború idején, 1915-ben született

Eperjesen. A felvidéki értelmiségi család a tria-

noni békediktátum után Budapestre költözött,

ahol az édesapa a Pest-vidéki Rendôr Fôkapitány-

ságon helyettes fôkapitányként kapott állást. Az

ifjú Szalatnyay – akkor még Klauszer – József az

elemi iskola után a budai cisztercita gimnázium-

ba került, ahol kitûnô tanárai, mentorai korán

felismerték tehetségét és támogatták ambícióit.

Mûvészeti tanulmányait Szônyi István szabadis-

kolájában kezdte, még gimnazista diákként. 17

éves volt csupán, amikor egy kitûnô szénrajzot

készített Derkovits Gyuláról, aki modellként

dolgozott abban az idôben Szônyi iskolájában,

hogy súlyos anyagi gondjain enyhíteni tudjon.

Érettségi után egyenes út vezetett a Képzômûvé-

szeti Fôiskolára, ahol Réti István osztályába ke-

rült. Elsô két mesterétôl – Szônyitôl és Rétitôl –

Nagybánya szellemiségét kapta meg örökül. Ez

az útmutatás egy életre szólóan meghatározta

mûvészi hitvallását. A mûvészi erkölcs megtartó

erejéhez hozzájárult az is, hogy az anyai ágon tá-

voli rokon Szinyei Merse Pál festôállványát meg-

örökölte Szinyei lányától, Rózsitól, aki maga is

festô volt. 

A sors azonban könyörtelenül közbeszólt. Az

ígéretes pályán induló ifjú a fôiskola elvégzése

után két évig katonáskodott, majd Lyka Károly és

Egry biztatására a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

tériumban vállalt állást, a mûvészeti osztály szake-

lôadója lett. A második világháborúban frontszol-

gálatot teljesített, megsebesült, majd bujkálni

kényszerült. A háború után visszakerült a miniszté-

riumba, de rövidesen elbocsátották. 1948-tól a

Képzômûvészeti Fôiskola esti szabadiskolájában

tanított és a Fôiskola könyvtárában dolgozott

1949-ig, amikor onnan is eltanácsolták. A mûvé-

szeti életbôl való kirekesztése, sorozatos meghur-

colások után rajztanítást vállalt. Életébe jelentôs

fordulatot hozott a Dénes Zsófiával való megis-

merkedés 1952-ben. Ez a kapcsolat, majd a késôb-

bi házasság érdeklôdését fokozottan az irodalom

felé fordította. Az írónô menedzsere lett, Dénes

Zsófia pedig a múzsája, a modellje. Portréinak so-

rából kiemelkednek a feleségérôl készített, megra-

gadó erejû arcképek.

A Ráday Galériában megrendezett tárlaton

egy teljes ívet láthatunk Szalatnyay József pálya-

kezdésérôl. A lendületes indulást, az ifjú mûvész

sokat ígérô tehetségét követhetjük nyomon a raj-

zokon, akvarelleken. Már korai munkáin is átsu-

gárzik a mesterség tisztelete, szeretete és a fölé-

nyes rajztudás. Ennek szép példája a tárlaton sze-

replô, profilban ábrázolt fiatal lány portréja, me-

lyet a 16 éves Szalatnyay József készített. Elsô

mestere, Szônyi István útmutatásait érezhetjük

lapjairól, aki A képzômûvészet iskolája címû

könyv Rajzról szóló fejezetét a következô gon-

dolatokkal kezdte: „A rajzot minden képzômûvé-

szeti alkotás alapjának kell tekinteni. Függetle-

nül az alkalmazott technikától, minden mûben

jelen van. Egyetlen kor és egyetlen stílus sem

nélkülözhette.”   

Szalatnyay mûvészete festôi költészet. Akár tol-

lal, ecsettel, szénnel, akvarellel vagy pasztellel ké-

szítette lényeglátó rajzait, a finom vonalak

könnyed játékával ábrázolt modelljei átlényegül-

nek. A kiállításon szereplô tájképei – a balatoni táj

atmoszférikus lapjai, vagy a külföldi útjain készí-

tett friss r
ajzi jegyzetek – is bizonyítják a megfigye-

lések elevenségét, a festôi élmény ábrázolásának

érzékenységét. 

Portréiban a lélek apró rezdüléseit, a modellek

sorsát, személyiségük lényegét rögzítette. Azt val-

lotta, hogy a portré olyan összegzése az élmény-

sokaságnak, amely az ábrázolt személynek nem-

csak a külsô, hanem a belsô jegyeit is megjeleníti;

kiemelten, ami lényeges, és elhagyva, ami felesle-

ges. A legismertebb és a legtöbbet reprodukált

arckép a Kodály Zoltánról 1961–62 fordulóján

készített pasztell. A híres zeneszerzô, népzeneku-

tató egyéniségét, az életmûvét is sugározza ez az

elmélyülten dolgozó, befelé figyelô Kodályt ábrá-

zoló alkotás. A Magyar Tudományos Akadémia tu-

lajdonában levô mû hozta meg Szalatnyay József

számára 1983-ban a megkésett elismerést, a Mun-

kácsy-díjat.

A méltatlanul háttérbe szorított mûvész rehabi-

litációs kiállítására a Mûvészetbarátok Egyesületé-

nek szervezésében került sor 1992-ben, a Szom-

bathelyi Mûvelôdési Házban. A nagysikerû életmû-

kiállítást a számára kiemelkedô fontosságú tárlat

követte: 1993-ban a Magyar Képzômûvészeti Fôis-

kola Egyetemi Tanácsa és Rehabilitációs Bizottsá-

ga a Barcsay Teremben adott helyet Szalatnyay Jó-

zsef festômûvész, címzetes egyetemi tanár kiállí-

tásának.

Úgy vélem, Szalatnyay József pályájára külö-

nösen jellemzô az a gondolat, amit Szônyi István

az 1943-ban megjelent Kép címû könyve utolsó

fejezetében írt. A fejezet címe: „Háborúban hall-

gatnak a múzsák!”, melyet a következô monda-

tokkal zárt: „A mai élet sem nevezhetô nyugodt-

nak, nem heverünk rózsaágyon, s korunk felet-

tébb sûrû történésû. Ezt joggal megállapíthatjuk

és még sincs jogunk esetleges tétlenségünket,

meddôségünket ezzel menteni. Nem lehet ez

mentség mások, de önmagunk elôtt sem. Az élet

nem tôr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs mó-

dunk magunkat idôben sem elôre, sem hátra he-

lyezni; vállalni kell korunkat s helytállni azért az

eszményért, amelynek szolgálatára a tehetség

kötelez.” 

Szalatnyay József élete, munkássága bizonyítot-

ta, hogy helytállt, nem vonult vissza a magányo-

san dolgozó mûvészek elefántcsonttornyába, ha-

nem töretlen hittel harcolt a saját és a mûvészet

rehabilitálásáért. Végakaratához híven a róla elne-

vezett emlékbizottság tagjai – a mûvész özvegye,

Rokaly Rozália Angela, Gergely Mihály író és

Kacsóh József, a Szalatnyay-monográfia összeállí-

tója – mindent elkövettek annak érdekében, hogy

az összegyûjtött dokumentumok, és a rajzokból,

akvarellekbôl válogatott kollekció közgyûjte-

ménybe kerüljenek. A Magyar Népfôiskola Intéze-

tének igazgatója, Mihályfi Márta közbenjárására

a végrendeletben megjelölt Sárospataki Képtár

kapta meg azt az anyagot, melyet a tervezett

Szalatnyay-emlékszoba kialakítása után állandó

tárlat keretében láthat majd Sárospatakon a kö-

zönség. 

Szalatnyay József 2005-ben lenne 90 éves. A

Vigadó Galériába tervezett jubileumi kiállítást

mintegy elôkészíti a Ráday Galériában 2004. ja-

nuár 15-én megnyílt tárlat és a zebegényi

Szônyi múzeumban, várhatóan ez év ôszén be-

mutatásra kerülô kollekció, melyet ezúton is

ajánlunk a mûvészete iránt érdeklôdô közönség

figyelmébe.

Klemmné Németh Zsuzsa

Szalatnyay József

festômûvész kiállítása, Ráday Galéria Budapest, 2004. január 15

A FELNÔTTKÉPZÉS

TÁMOGATÁSA

A Strukturális Alapok magyarországi finanszírozási

rendszerének elindulásával remélhetôvé válik a

felnôttképzés általános támogatásának növekedé-

se, a hozzáférhetô források bôvülése. A Nemzeti

Fejlesztési Terv öt operatív programja közül a hu-

mánerôforrás-fejlesztési program az, amely a fel-

nôttképzés fejlesztésével és finanszírozásával fog-

lalkozik, elsô ütemben a 2004–2006 közötti idô-

szakban. 

A fejlesztésre kidolgozott intézkedés átfogó cél-

ja az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek bôví-

tése és javítása, valamint a felnôttképzés minôségé-

nek javítása. Cél, hogy azoknak, akiknek nem volt

és ma sincs módjuk az iskolarendszerû oktatás ke-

retei között megszerezni a sikeres életpályához

szükséges ismereteket, módjuk legyen ezeket fel-

nôttkorban pótolni. 

Az intézkedés 2006 végéig 20,2 millió euro tá-

mogatást tesz hozzáférhetôvé. 

A fenti célok kapcsán pályázni lehet korszerû

felnôttképzési módszerek kifejlesztésére és alkal-

mazására, valamint az intézkedés célját elôsegítô

intézményrendszer fejlesztésére, korszerûsítésére. 

Projektenként minimum 15 ezer, maximum

450 ezer euro támogatásra van mód. A fejlesz-

tések nem igényelnek önrészt. Az intézkedés

kapcsán pályázhatnak regionális munkaerô-fej-

lesztô és képzô központok, felnôttképzési in-

tézmények, szakmai szervezetek, közhasznú

szervezetek. 

A pályázati kiírások elsô alkalommal 2004. már-

cius 31-éig fognak megjelenni. A pályázati témakö-

rökkel, a népfôiskolák lehetôségeivel a Magyar

Népfôiskolai Társaság február 20–21-ei Közgyûlése

részletesen foglalkozik, az azonban már köztudo-

mású, hogy a pályázatok lebonyolításáért felelôs

szervezet: az Európai Szociális Alap Nemzeti Prog-

ramirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht

(ESZA Kht.) lesz.

Címük: 
1146 Budapest, Hermina u. 17.

Telefon: 

471-7676

Fax: 

471-7675

E-mail: 

info@esf.hu

www.esf.hu

A Magyar Népfôiskolai Társaság rendszeresen

tájékoztatni fogja szervezeteit a pályázati lehetôsé-

gekrôl és szükség esetén pályázatíró fórumokat

szervez. 
mm
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A Mûvelõdés-heti eseménysorozat keretében zajló MNT-közgyûlésre

megjelenik a Társaság vezetõ testületeinek részletes  beszámolója 

– melynek elnöki bevezetõje lapunk elején olvasható.

                                       

I. Nemzetközi trendek – hazai világ
1. Gazdasági  és politikai tendenciákA globalizáció, valamint az európai in-

tegráció és bôvítés igen erôs külsô
nyomást gyakorol a nemzetállamokra,
s a belsô mozgástér objektíve rendkí-
vüli módon lecsökkenMiközben nincs más alternatíva,

mint az EU-csatlakozás, nagy mértékû
felkészületlenség és kiszolgáltatottság
jellemzi az ország helyzetét. Korábban
„éllovasnak” neveztük magunkat, a re-
ferencia Ausztria volt és azt mondtuk,
lehagytuk Portugáliát és így tovább.
Most a belépô tízek tekintetében is kö-
zepes a helyzetünk, s a készülô újabb
országjelentésekben állítólag Magyar-
ország e társaságban is sereghajtó lesz.
Érdemes lenne felébredni.Elsôsorban a közéleti-politikai kul-

túra rövidlátó megosztottsága és hihe-
tetlen alacsony szintje nem teszi lehe-
tôvé, hogy minimum-kritériumok alap-
ján nemzeti konszenzus legyen az or-
szágos érdekek képviseletében és vé-
delmében, ideértve a kárpát-medencei
össznemzeti érdekeket is. Mindezek
árát a magyar polgárok fizetik meg rö-
vid és hosszú távon – anyagilag és er-
kölcsileg egyaránt –, ahogy eddig is
tették.

Az európai szintû politizálásban a
legjobb tagországokban – a pártideoló-
giák erodálódásával és egymáshoz kö-
zelítésével, a kormányváltásoktól füg-
getlenül – érvényesül egyfajta erôteljes
országképviselet. Unió-szinten pedig a
pártideológiáktól egyre mentesebb
konzisztencia és technokrata jelleg
(pozitív és negatív értelemben egya-
ránt), valamint a legbefolyásosabb
nemzetközi – elsôsorban üzleti, gazda-
sági – lobbik ellensúlyozására való tö-
rekvés.

Ehhez hasonló alkalmazkodásnak
semmilyen jele nem mutatkozik Ma-
gyarországon. A társadalom fáradtan és
csömörrel szemléli a közéleti csatáro-
zásokat. Alulinformált, bizalmatlan, és
többnyire magatehetetlen azon, rész-
ben jogos félelmeinek leküzdését ille-
tôen is, hogy a csatlakozás a nemzeti
szuverenitás, identitás és kultúra rész-
leges veszélyeztetésével jár, s hogy új
tagként valójában másodosztályú euró-
pai polgárokká fogunk válni.Maga az Unió is kritikus helyzetben

van, hiszen az európai gazdasági növe-
kedés szinte megállt, a világgazdaság
válságban van, az európai alkotmány-
viták megosztottságot tükröznek, az
intézményreformok akadoznak, illetve
olyankor születnek meg (2004 elejé-
ig), amikor még nincs teljes beleszólá-
sunk az uniós ügyekbe. Az EU-nak a
térség nemzetközi gazdasági súlyához
képest globális politikai szerepe – ami

önálló egységes kül- és biztonságpoliti-
kát, valamint önálló európai haderô
felállítását és számos más dolgot jelen-
tene – nem érvényesül. Mindezek az
iraki válság és amerikai hadviselés ré-
vén váltak világossá. Világszinten új, és
még bizonytalanabb korszak követke-
zik, amelyben az egyedül lehetséges
megoldás az EU-hoz tartozás – sokkal
magasabb szintû nemzeti érdekképvi-
selet és politizálás érvényesítésével.

A magyar civil társdalom – hasonlóan
a belépô tízekhez – gyenge és alacsony
érdekérvényesítô képességû, az ezzel
kapcsolatos EU-s elvárások teljesítésé-
ben formális mutatványok történnek. A
magyar közszellem az elmúlt évtizedek
begyógyulatlan sebeit hordozó, erôsen
megosztott, jóllehet hagyományos, ám
napjainkra lényegében elavult nemzetál-
lami társadalmi formációban él, s csak
részben van tisztában a nemzetközi ha-
tásokra és nyitottságra alapozott, maga-
sabb szintû nemzeti kulturális kohézió
jelentôségével és fontosságával.2. Oktatás, kultúra,élethosszig tartó tanulásMagyarország e területen is a közepes

kategóriába tartozik és számos belépô
(mint Szlovénia, Csehország, Észtor-
szág) mögött középsô helyet foglal el a
tízek társaságában is.A lisszaboni stratégia (2000), amely

2010-re azt tûzte ki célul, hogy az eu-
rópai térséget a világ legverseny-
képesebb gazdaságává teszi s megôrzi
szociális modelljét, európai szinten is
problematikus helyzetben van. A „szo-
ciális modell” és a „globalizációs ver-
senyképesség” ellenérdekeltségében
és kettôsségében nehézkesen halad-
nak elôre a változtatások, s az állam-
polgárok, a parlament és más ellenôr-
zô szerepû szervezetek befolyása
gyengébb, mint a nemzetközi és euró-
pai gazdasági lobbié. Miközben a
maastrichti szerzôdés szerint az okta-
tás, képzés a nemzeti szuverenitás ha-
táskörbe tartozik, 2000-tôl és fôképp
2002-tôl Az oktatási és képzési rend-
szerek célkitûzései Európában címû
új program a gazdaság-, a foglalkoztatá-
si és a szociálpolitikához hasonlóan
megkezdte az oktatás, képzés európai
szintû politikafejlesztési harmonizá-
cióját. Ebbôl még nem látni a pozitívu-
mok és negatívumok egyenlegét, s azt
sem, hogy végül mi marad az oktatási
és képzési rendszerek nemzetállami
szintû autonómiájából. Egy biztos, ha
nem leszünk képesek a nemzeti hagyo-
mányok és érdekek alapján, de radiká-
lisan igazodni, lemaradunk a népek
EU-n belüli szellemi-kulturális verse-
nyében, s ennek következtében a
nemzetgazdaság globális versenyké-
pességében is, majd minden értelem-
ben másodosztályú polgárokká válunk
az új, egyesült Európában. 

A hallgatólagos modell – az USA és
Japán, valamint az európai képzési
rendszerek – nehézkességének meg-
változtatása a globalizáció követelmé-
nyei szerint szintén többoldalúan ítél-
hetô csak meg. Miközben a hagyományos „jóléti

társadalom” valóban a múlté és vál-
ságban van (lásd Németország), a fej-
lettebb EU-tagok (elsôsorban az észa-
ki szociális modellt képviselôk) haté-
kony, átfogó oktatási és képzési fej-
lesztési programokba kezdtek a ’90-es
évek végétôl és a millenniumi fordu-
lótól kezdve, érvényesítve azt a felis-
merést, hogy a politikafejlesztés leg-
magasabb szintû preferenciájává vált
az oktatási beruházások mennyiségi
és hatékonysági (minôségi) növelése.
Ez átfogja az óvodától az egyetemi
képzésig, a felnôttképzésig és közmû-
velôdésig az élethosszig tartó tanulás
minden területét. Míg a jelenlegi EU-tagok körében a

jól megalapozott intézményrendsze-
rek „tehetetlenségi erejének” leküzdé-
se a feladat, valamint egy erôteljes civil
társadalom kontrollja alatt folyik a küz-
delem, a tagjelölt országokban a hiá-
nyos intézményrendszer és a jelenték-
telen civil részvétel, a múltszázadi ok-
tatási és képzési koncepció masszív
nehézkessége áll ellen. Mindez nem-
csak az ún. „szocialista” múlthoz ké-
pest történô paradigmaváltást tenné
szükségessé, hanem majd’ egy évszáza-
dos múlton való túllépést.A magyar oktatás- és képzéspolitiku-

sok legjobbjai sem jutnak intézményes
érdekérvényesítési lehetôséghez, a
közvetlen és rövidtávú gazdasági érde-
keken és szakképzésen, munkaerô-pia-
ci képzésen túllépô nemzeti oktatási
és képzési rendszerfejlesztés távlato-
sabb kialakításához és megvalósításá-
hoz. A gazdasági élet szereplôi közül
legfeljebb a multinacionálisok néme-
lyike látta be és juttatja érvényre a jövô
gazdaságfejlesztésének képzési köve-
telményeit, mert tudják, hogy a gazda-
sági verseny egyre inkább itt dôl el.
Ezek a szereplôk viszont egyetlen
szempontot tartanak fontosnak: a vál-
lalati szintû profit-sikerességet, amit
központjaik bankszámláin bekasszíroz-
hatnak. Nemzeti képzéspolitikai „elkö-
telezettségük” határa ez.A legfejlettebb EU-tagok a lisszabo-

ni stratégia és a Memorandum az élet-
hosszig tartó tanulásról szellemében
nagyszabású kutatási és fejlesztési te-
vékenységbe kezdtek, amely már a
mindennapi gyakorlat és a módszerek
szintjén történik. Ehhez képest a ma-
gyar közmûvelôdési és felnôttképzési
törvények, intézmények és törekvések
szerény kezdeti lépéseket jelentenek
egy elavult koncepció alapján. Hiány-
zik ezek nemzeti hagyományokra épü-
lô átdolgozása és a konkrét, gyakorlati
szintû megvalósítás. Valójában a nem-

zetközi és EU-s nyomás érzékelése
alapján tett erôfeszítések formális meg-
felelési törekvések –  viszonylag jelen-
tôs, de igen alacsony hatékonyságú
köztámogatások kifizetése mellett.   II. A hazai világés a népfôiskolák

A népfôiskolák elmúlt 15 éves történe-
tének lényege, hogy a civil, kisközös-
ségi társadalom és népmûveltség meg-
erôsítését célzó erôfeszítések nem vál-
hattak politikai céllá a mindenkori po-
litikai elit és kormányzat támogatásá-
nak hiányában. Ennek okait hosszabb
fejtegetés nélkül a politikai elit alapve-
tô ellenérdekeltségében és politikai
kultúrájának hiányában kell látnunk. A
támogatás mértékét és módját – a nép-
fôiskola vonzáskörébe állt politikusok
részérôl (ne említsük most a pártszin-
tû, alkalmi bajkeverôket) – mindig
csak olyan eseti és személyes pozitív
elkötelezettségek határozták meg,
amelyek lényeges változtatást és tartós
emelkedést nem eredményezhettek.

Az 1990 elôtti megtûrés, támadások
és megtöretések után, ’90-tôl a sza-
vakban meghirdetés és a kiszorítás
periodikus változásai közben vált lehe-
tôvé például 1998-tól a megtartás de
meg nem erôsítés politikájával a ne-
héz feltételek közötti fejlôdés, mindig
a társadalmi összfolyamatok peremén.
A múlt rendszerbôl örökölt társadalmi
tôke és idealizmus, amely kezdetben
szervezeti és társadalmi növekedést
biztosított, a kapitalista társadalom sa-
játos kiépülése közben (üzletiesség, in-
dividualizáció, közösség-erodálódás,
magunkrahagyatottság stb.) ezt a nö-
vekedést is megállította, „összhang-

ban” a magyar civil társadalom általá-
nos alulfejlettségével. További nehéz-
séget okozott a vallott értékektôl és
teljesítményektôl függetlenedô szub-
jektív minisztériumi politika, ami a
több népfôiskolai szervezet létrejötté-
vel és együttmûködésük hiányával a
megosztás könnyû zsákmányává tette
az ügyet, s csak további vergôdést
eredményezhetett.A kitörési pontokat a szakmai fejlô-

dés és a nemzetközi kapcsolatrend-
szer erôsítése jelentette, mint például
a közmûvelôdési törvényben történt
elfogadtatás (1997), az európai kap-
csolatrendszer és annak 1998-tól az
EAEA elnökségében is formalizálódó
lehetôségei, a felnôttképzési törvény
elôkészítésében (2001) játszott sze-
repkör, valamint az intézmény-
akkreditációban való részben sikeres
részvétel (részben az eredeti népfôis-
kolai célok módosítása és feladása ál-
tal). Az MNT a nemzetközi szintû ver-
senyképesség és együttmûködések
eredményeképpen akkumulált ered-
ményeit így sem tudta a növekedés-
ben kiaknázni, a hazai megítélés javu-
lásában legfeljebb morzsák hullottak
elismerésként.Eközben 2000-tôl az MNT az ország

közmûvelôdési és felnôttképzési intéz-
ményrendszerében mégis el tudott
foglalni egyfajta sajátos és elismert he-
lyet és szerepet a mûvelôdési házak, a
munkaügyi központok, az átképzô
központok stb. egészében. Számon tar-
tott és fontos szereplôvé vált, noha en-
nek közvetlen hasznát még nem láthat-
ta, ami kívülrôl nézve az egész iskolán
kívüli képzés és oktatás fentebb vázolt
megmerevedett és változásra képtelen
helyzetébôl is fakad. 

Folytatás a 4. oldalon

Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embertnevelni, 
ez a népfôiskolacélja

(Móricz)

„

„
MÛVELÔDÉS ♦♦NÉPFÔISKOLA ♦♦TÁRSADALOM

A Magyar 
Népfôiskolai Társaság negyedévenként megjelenô folyóirata

X. évfolyam, 
4. szám 2003. tél

Megôrizni, megújulni!
A Magyar Népfôiskolai Társaság helyzete és perspektívái az európai színtéren

(vitaanyag)

Piero della Francesca Születésével (1470 körül)
köszöntjük  2003 karácsonyán kedves Olvasóinkat

♦

Zavarba ejtô, amikor a médiumok önmagukról be-

szélnek, és tôlem, az olvasótól értékelést, irány-

mutatást kérnek. Ha azonban a Mûvelôdés – Nép-

fôiskola – Társadalom címû újság tízéves évfordu-

lója kapcsán felmerült ez az igény, akkor a magam

részérôl szeretném megnyugtatni a szerkesztôsé-

get, hogy a folyóirat tartalmas, jó és hasznos. Kie-

melkedôen fontos szerepet töltött és tölt be a ha-

zai felnôttképzés, közmûvelôdés alakításában.

Az elmúlt három évben a népfôiskolai mozga-

lom minisztériumi irányításához kapcsolódó tevé-

kenységek ellátása volt a munkaköri feladatom.

Ehhez a munkámhoz az újságban megjelentetett

hírek, cikkek sok segítséget adtak, ugyanis követ-

ni tudtam a társaság vezetôségének és táji köz-

pontjainak tevékenységét, fôbb projektjeinek ala-

kulását. A népfôiskolai szövetségek mûködési tá-

mogatásának megállapítására felkért, döntés-elô-

készítô munkát végzô kuratóriumi tagok minden

évben nagyon elismerôen nyilatkoztak a Magyar

Népfôiskolai Társaság folyóiratáról, amely egyben

a szervezet tevékenységét bemutató, összefogla-

ló dokumentumok gyûjteménye is, és ezzel segíti

a tájékozódást.Arra a kérdésre, hogy hasznosítani tudtam-e a

folyóiratot a munkámban, azt válaszolhatom, hogy

igen, sok, máshonnan be nem szerezhetô infor-

mációhoz jutottam a cikkekbôl, híranyagokból.

Úgy tapasztaltam, hogy a kiadvány betöltötte az

indításakor kitûzött célját, az elmúlt tíz év alatt va-

lóban a „népfôiskolai szakmai nyilvánosság állan-

dó fórumává” vált. Éppen ezért nem teljesen értek

egyet a szerkesztônek azzal a gondolatával, ame-

lyet a 2002. tavaszi számban a Pedagógiai sajtó

és felnôttoktatás címû írásában fogalmazott meg:

„… nem ártana lapunk emészthetôségét, olvasmá-

nyosságát hivatásos tollforgatók sûrûbb szerepel-

tetésével fokozni.” Szerintem az újság legnagyobb

értéke, hogy a cikkeket olyan emberek írják, akik a

hazai népfôiskolai mozgalom fejlesztése és megú-

jítása ügyében folyamatosan, évek óta munkál-

kodnak. Számomra nagyon fontos a projektleírá-

sokat, a konferenciákról szóló ismertetôket, továb-

bá a nemzetközi együttmûködésekrôl szóló be-

számolókat azoknak a népfôiskolai szakemberek-

nek, kollégáknak az írásaiból olvasni, akik amúgy

nem tekinthetôk „hivatásos tollforgatóknak”. Úgy

érzem, hogy a cikkek hitelessége, a leírásokban

megjelenô személyesség, elkötelezettség kárpótol

azért, ha itt-ott döcög a stílus, vagy az írások néha

nem elég megszerkesztettek. Az a javaslatom,

hogy az újságot továbbra is a népfôiskolai mozga-

lom hiteles tagjai, támogatói írják. Azokról szóljon

az újság, akik tesznek valamit a magyar népfôis-

kolai mozgalom fejlesztéséért, és azoknak szól-

jon, akik ennek a mozgalomnak a jelenlegi állapo-

táról kívánnak hiteles képet nyerni.
A lap kiegészítô szolgáltatásainak, ezek közül

is az internetes változatnak a megerôsítése lehet

az egyik fô feladat a jövôben. Elképzelhetônek tar-

tom, hogy egy olyan gyûjteményes kötet megje-

lentetése, amely az elmúlt tíz év alatt publikált leg-

fontosabb cikkeket tartalmazza, a diákok és a szé-

lesebb szakmai nyilvánosság számára is érdekes

lenne. 
„Tíz éve, ahogy az évszakok követik egymást,

lapszámaink is évszakonként pontosan megjelen-

nek” – írja a szerkesztô a lappal kapcsolatos véle-

ménynyilvánításra szóló felhívásban. Ennek az

egyszerû sornak az elolvasásakor világosodott meg

elôttem, hogy mirôl is érdemes írni. Nos, a kitartó és

pontos munkavégzésrôl, amellyel a szerkesztôség

tíz év óta készíti az MNT újságot. Ez nem maradhat

elismerô szó nélkül. A szerkesztô és a szerkesztô-

ség munkáját és kitartását dicséri, hogy az anyagi

nehézségek, a sokszor mostoha körülmények elle-

nére, mindig kiszámíthatóan megjelenik a lap, és a

lehetôségeken belül nyelvileg, stilisztikailag nagyon

igényesen és vizuálisan is jól megszerkesztve. A

népfôiskolák összefogásához, a továbbfejlôdés irá-

nyának kijelöléséhez nagy szükség van az MNT fo-

lyóiratra is és a benne megtestesülô emberi tartás-

ra is.
2003. november

Pordány Sarolta

HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK, VISSZHANG
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Ez év novemberében indult a Francia Társadalmi-

Kulturális Központok Szövetségének fôkoordinálá-

sával a fenti címet viselô nemzetközi munka, mely-

nek hazai partnerszervezte az MNT. Az EU projekttá-

mogatás egy éven keresztül fô tevékenységként azt

célozza meg, hogy információs és kommunikációs

kapcsolatot fejlesszen ki a munkavállalók és a mun-

kaadók között az Unió különbözô irányelveivel

összefüggô kérdésekrôl. Ezek egyike például az üze-

mi munkástanácsokkal foglalkozó ajánlás, vagy az

úgynevezett európai szövetkezetek egyesülési for-

mája, mely a munkavállalók és a munkáltatók szint-

jén mintázza az európai vállalat elnevezésû tömörü-

lési formát. A Magyar Népfôiskolai Társaság, mely-

nek egyebek között az is feladata, hogy egy magyar

partnercsoportot alakítson ki az érintett munkaadói

és munkavállalói szervezetek képviselôibôl, novem-

ber 6-a és 9-e között képviseltette magát az elsô

transznacionális találkozón a franciaországi Rennes-

ben. A magyar munkacsoportot kiegészítették a

Munkástanácsok Országos Szövetségének és a Ma-

gyar Gyáriparosok Országos Szövetségének képvise-

lôi, illetve Kárpáty Zoltán szociológus. A projekt to-

vábbi partnerországai uniós tagállamok, Olaszor-

szág, az Egyesült Királyság és Spanyolország. 
A találkozón a munka a szervezetek bemutatkozá-

sával indult, amikor is lehetôség nyílt arra, hogy el-

mondhassuk: meggyôzôdésünk, hogy a jövô évi EU-

taggá válás jelentôs erôfeszítéseket tesz szükségessé

az Uniónak a munkavállalók és munkaadók együttmû-

ködésével kapcsolatos dokumentumai megismerteté-

sében, s az ezzel kapcsolatos információs, kommuni-

kációs és véleményezési, befolyásolási tevékenység

kifejlesztésében. A foglalkoztatók és a foglakoztatot-

tak tudatában vannak annak, hogy új szempontok sze-

rint kell átgondolniuk a munkán belüli kapcsolatokat,

a szociális párbeszéd és a regionális közösségek fele-

lôsség-megosztásának kérdésén keresztül. Ehhez jó le-

hetôség a nemzetközi tapasztalatcsere, ahol megis-

merkedhetünk más országok információs és konzul-

tációs alaphelyzeteivel, a mintaproblémákkal és azok-

kal a jogi keretekkel, melyeket az unió szabályozása

ad. A találkozó legfontosabb szakasza az volt, mely-

nek során vegyes nemzetiségû munkacsoportokban

különbözô szempontok szerint vizsgáltuk az Európai

Szociális Szövetkezetekre vonatkozó direktívát (az Eu-

rópa Tanács 2003/72/CE számú direktívája). A magya-

rokat legnagyobb számban tartalmazó csoport volt hi-

vatott megkeresni azokat az alapvetô értékeket és

irányelveket, melyekre a törvény szabályozásai épül-

tek. Ilyenek a az alanyi jogon adott jogérvényesítés, a

hátrányosabb helyzetûek védelme, vagy a demokrá-

cia gyakorlati érvényesítése. A szempontok egyfajta

szervezetanalízis alapjául is szolgáltak. Pontszámokkal

értékelve az egyes kategóriákat és azt, hogy milyen

mértékben várható ez el a jövôben, nyilvánvalóvá vál-

hat, hogy a munkaadók és a munkavállalók vizsgált

csoportja mennyire alkalmas egy újfajta kommuniká-

ciós stratégia kialakításra, s milyen minôségeit kell a

stratégiának nyomatékosabbá tenni. A további mun-

kacsoportokban az erôsségek és a gyengeségek felvá-

zolása zajlott, ami tovább pontosította az esetleges új

rendszer elemeit. Az uniós országok általános és fon-

tos meglátásai ennek alapján:Negatívumként jelent meg, hogy 
• egyre több dolgozó esik ki a munkavállalói ér-

dekképviseletbôl, így mobilizálásuk egyre nehezebb. 

Itt látható az Európai Szociális Szövetkezetek nyil-

vánvaló szükségessége. Mindazoknál, akik már most

– illetve a csatlakozó országok esetében jövô május-

tól folyamatosan – külföldön vállalnak munkát, elemi

igényként jelenik meg az érdekképviselet, s ettôl kü-

lönösen a kisebb vagy magánvállalkozásoknál dolgo-

zók eleshetnek. ôket fogná össze szakmánként orien-

tálva egy-egy ilyen szövetkezet.Szintén súlyt kell fektetni a rendszer alapjainak le-

helyezéskor, hogy • a szakszervezetek mûködése bürokratikus, tár-

sadalompolitikai megközelítése pedig túlságosan glo-

bális ahhoz, hogy kis csoportok érdekeit képviselje,

illetve
• azok, akik öntevékeny és/vagy önkéntes formá-

ban vállalják a képviseletet, nem tudnak olyan közös-

ségi jogokkal élni, melyek elengedhetetlenek az ér-

dekérvényesítéshez, és felkészültségük sokszor nem

megfelelô.

A tapasztalatok alapján több szervezet is megtar-

tandó jó gyakorlatként emelte ki a következôket:

• A paritásos alapon való szervezôdés egy-egy

érdekképviseleti szerv irányító testületébe jó le-

képezését biztosítja a véleményeknek a dialógu-

sok során.
• A megfelelô gyakoriságú és minôségû képzés

és szervezeten belüli informálás lehetôvé teszi a tör-

vényalkotásra, elôkészítésre való gyors reagálást.

Véleményem szerint ez az egyik olyan pont, ahol

Magyarország tapintható hátrányban van, s amire egy

ilyen szövetkezet létrehozásakor különös figyelmet

kell majd fordítani.A szeminárium befejeztével a résztvevôk megálla-

podtak abban, hogy márciusi, bolognai találko-

zásukkor, már a nemzeti szinteken begyûjtött tapasz-

talatok felhasználásával folytatják a munkát. Elsôdle-

gesen annak feltérképezése a fontos, hogy milyen ti-

pikus jellemzôi vannak a szociális dialógusnak olyan

szerveztek esetében, ahol nem gyökeresedett meg a

hagyományos szakszervezeti rendszer. Emellett ter-

mészetesen az is érdekes lehet, gondolnak-e a mun-

káltatók és a munkavállalók arra, hogy miként válto-

zik meg majd ez az országhatárokat átlépô munkavál-

lalás lehetôségével. Valóban egyéni igény-e egyfajta

érdekképviseleti biztonság, mely az egyéni munka-

vállaló részérôl fogalmazódik meg, vagy a közösségi

problémák megoldásának eszköze csupán? Bízunk

abban, hogy a fent ismertetett projekt hatékonyan

hozzá tud járulni ezeknek a kérdéseknek a megvála-

szolásához.
A jövô év decemberében záruló projekt egyik

utolsó lépése a célok és további kérdések megfogal-

mazása lesz, ami egy, az Európa Tanács számára ké-

szített dokumentumban összegzôdik. Felmerült an-

nak lehetôsége, hogy szeptemberben a magyar ér-

deklôdôkkel és a témában érintettekkel kibôvítve

egy budapesti tanácskozás adna ennek otthont, így

már most várunk minden véleményt és hozzászólást,

melyet már a magyar munkaprogram Bolognába ké-

szítendô egysége is tartalmazhat.

Fesztbaum Zsófia

Francia – magyar kapcsolatépítés
A „Foglalkoztatás-kezelés együttmûködési rendszerének kifejlesztése” c. projektrôl

Kedves Olvasó!Kérjük, hogy jövedelemadójának 1 %-ával támo-

gassa a Magyar Népfôiskolai Társaságot.
Ehhez a lapban elhelyeztük a kitöltött rendelkezô

nyilatkozatot
Felajánlását köszönjükKöszönjük, hogy elôzô évi jövedelemadójának 

1 %-át felajánlotta a Magyar Népfôiskolai Társaság

számára. A beérkezett összeg 103.552.-Ft. volt, me-

lyet „A mûvelôdés hete – a tanulás ünnepe” rendez-

vény költségeihez használtunk fel.
MNT Népfôiskola Intézet

Mi van a tarsolyunkban?Elôzô számunkban megírtuk, hogy 2003. évi téli –

ünnepi – számunkat Olvasóink visszatekintô, értéke-

lô és a társaságon belüli információáramlást, tapasz-

talatszerzést segítô írásaival szeretnénk gazdagítani.

Erre nemcsak azért van szükségünk, hogy jobban

„eladhassuk” magunkat (mert erre is szükség volna),

hanem hogy erôsítsük egymást viharvert hitünkben

és meggyôzôdésünkben: sokkal több van a tarso-

lyunkban, mint amennyit meg tudunk mutatni, és van

mondandónk egymásnak és a világnak.
Kérésünk visszhangját illetôen voltak sejtése-

ink. A pesszimisztikusabb „forgatókönyvek” kö-

zül – megítélésünk szerint  – eddig az alábbi lát-

szik megvalósulni: „olvasóink ugyan átolvassák a lapot, olykor

találnak is benne számukra érdekes vagy egye-

nesen értékes információt, de írni nem szeretnek,

vagy nem jut rá idejük, energiájuk, hogy tapaszta-

lataikat, gondolataikat, ötleteiket, kritikai észrevé-

teleiket megfogalmazzák és elküldjék a lap szá-

mára.”
Az optimista változatot úgy képzeltük el, hogy

azok az olvasóink, akik úgy érzik, profitáltak valamit

az MNT újság hasábjain kínálkozó nyilvánosságból,

mindenféle „vállveregetés” mellôzésével visszaiga-

zolják erôfeszítéseinket leírván: miképpen tudták

hasznosítani eddig e szakmai fórumot és mit várnak

tôle a továbbiakban.Az eredmény – ha tárgyilagosan ítéljük meg – fe-

lemásra sikeredett. A felkérésünkben megfogalma-

zott kérdésekre tételesen válaszoló írások – hogy

úgy mondjuk – lassan csordogálnak. Ezért külön kö-

szönet illeti Pordány Saroltát, akinek késedelem nél-

kül érkezett válaszát már most örömmel közölhetjük.

Nehezebben mozduló méltatóink–bírálóink számára

a tér továbbra is nyitva áll, megnyilatkozásaikat folya-

matosan közöljük.A pozitív oldalon elsôsorban azokat a „spon-

tán” tudósításokat, felhívásokat és egyéb íráso-

kat üdvözölhetjük, melyek – nem felhívásunkra,

nem „megrendelésünkre – egyre sûrûbben érkez-

nek címünkre az utóbbi hónapokban. Szabad-e

vajon eme örvendetes jelenséget úgy értelmez-

nünk, hogy a szélesebb értelemben vett „humán-

erôforrás-fejlesztési” szakma kezdi fölfedezni és

használni a lapunk által kínált nyilvános szakmai

fórumot?

Államelnöki jókívánságokMihályfi Márta asszonynak
A Magyar Népfôiskolai TársaságNépfôiskola Intézetének vezetôjeTisztelt Asszonyom!Köszönettel kézhez kaptam levelét, mellyel – és a csatoltan

megküldött Beszámolóval – módot adott számomra, hogy át-

tekintést kapjak az Európai Felnôttképzési Társaság tevé-

kenységérôl és terveirôl.A modern kor rohamosan átalakuló társadalmi, gazdasági,

kulturális körülményei, valamint az Európai Unióhoz csatlakozá-

sunk újabb és újabb kihívások sorával szembesítik a személyi-

séget. Ezeknek a kihívásoknak csakis akkor felelhetünk meg,

eredményesen és versenyképesen, ha életünk szerves részévé

válik a korszerû ismeretek iránti nyitottság, a szervezett közös-

ségi keretek között megvalósuló vagy öntevékenyen

szorgalmazott permanens képzés iránti hajlandóság. Ezért

nagyra értékelem az Európai Felnôttképzési Társaság, a Ma-

gyar Népfôiskolai Társaság és a Népfôiskola Intézet elméleti és

gyakorlati munkásságát, amellyel ennek útjait, módozatait kidol-

gozzák, és feltételeit megteremtik. Különös örömmel értesültem

soraiból arról, hogy a Magyar Népfôiskolai Társaság ügyvezetô

elnökét az Európai Felnôttképzési Társaság elnökévé választot-

ták, ami egyfelôl a honi szervezet tevékenységének elismerését

jelenti, másfelôl kivételes alkalom a hatékony nemzetközi együtt-

mûködésbôl származó  elônyök hatékonyabb kamatoztatására.

Munkájukhoz sok sikert kívánok, s kérem, tolmácsolja jókí-

vánságaimat mind Sz. Tóth János elnök úrnak, mind a nemes

küldetésükben együttmûködô munkatársaknak!
Budapest, 2003. Október 21.Szívélyes üdvözlettel:

Mádl Ferenc
Miniszteri elismerésTisztelt Elnök Úr!Megérdemelt kitüntetéséhez ezúton is gratulálva itt küldöm a

méltatás pontos szövegét:„Miniszteri elismerésünket adjuk – Sz. Tóth János elnök úr

elkötelezett személyiségén keresztül – annak az Európai fel-

nôttképzési Társaságbak, amely a legnemesebb hazai és

nemzetközi tapasztalatokat a modern felnôttképzési metodi-

kákkal egyesítve képviseli a kontinens érdekeit és egyben az

Európai Unió fontos szakmai tanácsadója.
Sz. Tóth János urat – egy töretlen, sikeres életpálya során

– a neves testület személyes kiválóságáért és talán a magyar

felnôttképzés elismeréseként is választotta meg 2002. no-

vemberében soros elnökének.”Budapest, 23. október 28.Tisztelettel és barátsággal: Szent-Léleky Györgyvezetô fôtanácsos - FMM

Ahogyan az évszakok követik egymást…

Vélemény az MNT újság tízéves tevékenységérôl

Következô számunk 2004. február 19–20-ai közgyûlésünkre jelenik meg!
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A huszonöt évvel ezelőtt elindított lapunkat az első szám megjelentetésekor alkalmi kiadványnak szántuk 
még 1993-ban, amelynek oka az anyagi háttér teljes bizonytalansága volt. Hamarosan rájöttünk azonban, 
mennyire fontos, hogy – akármilyen nehézségek árán is, de – fenntartsuk a lapot, mert a mindennapi 
munkánkban is érzékelhetően nagymértékben hozzájárult a népfőiskolák szervezeti egységtudatához, az 
összetartozás érzésének erősítéshez. 

Egy terjedelmi korlátok közé szorított rövid bevezetőben képtelenség mindazt elmondani, ami végigkísérte 
a lap történetének negyedszázadát – de talán nem is ez a lényeg, hanem mindaz, ami szakmailag fennma-
radt belőle, amit leg lényegre törőbben T. Kiss Tamás – Tibori Tímea fogalmazatott meg az Magyar Nép-
főiskolai Társaságról írt könyvében (Civil kurázsi, 2017):

„A lap rendszeresen közreadja az Európai Bizottság felnőttoktatásra vonatkozó legújabb irányelveit, 
dokumentumait, kiegészítve a magyarországi adaptációjukra vonatkozó javaslatokkal, megjegyzésekkel. 
Ezen kívül foglalkozik a „jó gyakorlat” kimagasló példáival, hírt ad a tagszervezetek életéből, beszámol az 
időközben megrendezett konferenciákról, képzésekről. Betekintést ad a határokon túli szereveződések vi-
lágába, különösen az erdélyi népfőiskola közösségek életébe. ..…  Szemléletmódjára az új iránti fogékony-
ság és a széles körű partnerségi, együttműködési készség a jellemző (egyházak, közművelődési intézmé-
nyek, kormányhivatalok, tudományos központok, médiák) mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.”

Jubileumi számunkban néhány írás kiválasztásával és újraközlésével próbáltunk meg ízelítőt összeállí-
tani negyedszázadunk történetéből úgy, hogy egész szervezetünk munkájának sarokkövei kirajzolódjanak 
mindenki számára, aki kezébe veszi most a lapunkat. Az összeállítást lezártunk 2011-el – az azóta megje-
lent kiadványok még frissen hozzáférhetők, elérhetők bárki számára.

Szimbolikus jelentőségűnek szánjuk a válogatásunk utolsó írását, amely „A legjobb száz között” címet 
viseli: egy nemzetközi szakértői munkacsoport az egyik felnőttképzési programunkat európai szintű össze-
hasonlításban a legjobb száz közé sorolta. Büszkék voltunk és vagyunk rá most is. 

„A kérdés vajon érdekel-e akárkit is az itt, Magyarországon, hogy a sikeres projektben felhalmozott 
tapasztalatokat, nemzeti érdekeink és oktatási programunk alapján hasznosítsuk?”

A cikk végén feltett kérdés azonban ma már nem kérdés, hanem egy olyan magyar valóság, ahol a szak-
maiság már nem az elsődleges szempont.

Mihályfi Márta
szerkesztő

Építkezésünk sarokkövei

borito2008tel:La
yout 1  12/3/08 
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Illyés Gyula

„Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja”  (Móricz Zsigmond)

❞Mi a szabadság? Csak a művelt ember szabad. …. 
amikor mindenki más halad a világgal, százszoros szolga az elmaradt ember.
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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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6

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
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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

E Z E R A R C Ú  N É P F Ô I S K O L A  

8

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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akarunk a visszahúzó körülmények sarába
ragadni.

A tréning értékelésekor társaságunk elnöke
úgy vélekedett, hogy az általános törvénysze-
rûségek feltárása terén jó volt a képzés, de ez-
úttal nem került sor kifejezetten a mi szerveze-
tünk céljainak és problémáinak elemzésére,
további teendôink megfogalmazására. Hihetô-
leg ez egy következô – vagy több következô –
plénum feladata lesz.

Az augusztus végi tréning így is jelentôs elô-
relépés volt tennivalóink tudatosítása terén.
Ezután ki-ki nyitottabb elmével és oldottabb
képzelettel, ugyanakkor fegyelmezettebb el-
mével és munkastílussal folytathatja a szerve-
zet céljáról, saját maga szerepérôl és teendôi-
rôl, a szervezetkénti mûködésrôl való célirá-
nyos gondolkodást.

E sorok írója – mint e sajtóorgánum szer-
kesztôje – a maga részérôl a Társaság kommu-
nikációjának javítása terén látja a saját feladatát.
Felfrissített és „modernizált” gondolkodásmód-
jának megfelelôen mindenek elôtt a problémát
igyekszik „azonosítani”. (Régiesebb kifejezés-
sel élve: „megragadni”.) Márpedig a probléma
az, hogy a más országokban tartós sikerrel
mûködô népfôiskolai felnôttképzési forma
hazánkban nem tud intézményesülni.

Avagy talán már ez is következmény? A
probléma gyökere még mélyebbre nyúlik? Ta-
lán onnan indul az oksági láncolat, hogy a ma-
gyar népesség kevés információval rendelke-
zik ahhoz, hogy felismerje saját problémáit és
keresni kezdje a megoldási módokat.

Vonatkozik ez a mûszaki–gazdasági–társa-
dalmi–kulturális környezet gyors változásait
követni nehezen tudó tömegekre éppúgy,
mint veszélyeztetett rétegek segítésére hiva-
tott szakmai és döntéshozói testületek tagjai-
nak zömére.

Következésképpen mire kell irányulnia a
Magyar Népfôiskolai Társaság külsô kommuni-

kációjának – és ezt szolgáló sajtóorgánumá-
nak? Minél több információt kell eljuttatnia mi-
nél több kommunikációs csatornán a tanulás-
ban és a képzésben potenciálisan érintett cél-
csoportokhoz (talán e helyen szükségtelen a
felsorolásuk), hogy ki-ki fölismerhesse a nép-
fôiskolai képzési forma integrációs szerepét és
mobilizációs erejét mind egyéni, mind pedig
társadalmi szempontból.

A közvélemény (elsôsorban a gazdasá-
gi–költségvetési döntéshozók és a tömegkom-
munikáció) tájékoztatása során mindenek
elôtt néhány közhelyszerûen rögzült tévesz-
mét kell eloszlatnunk.

Mivelhogy nálunk a közgondolkodást (tör-
ténelmi örökségként) elsôsorban a politikai
jelszavak iránti vonzalmak tagolják, nyilvánva-
lóvá kell tennünk elôször is minkét politikai
„nagycsalád” (parlamenti, kormányzati és ön-
kormányzati) költségvetési döntéshozói szá-
mára, hogy „Népfôiskola ≠ Lakitelek”, de nem
is „a Népfrontból pattant ki”, nem afféle „poli-
tikai nosztalgiaklub”, de nem is egyik vagy má-
sik „egyház szolgálóleánya” (csak hogy a poli-
tikai és/vagy kulturálias averziók verbális ka-
paszkodóinak két alaptípusára utaljunk).

Érthetôen és meggyôzôen kell kinyilváníta-
nunk, hogy a népfôiskola fenntartás nélkül vál-
lalja minden történeti hagyományát és partne-
ri kapcsolatát, de minden tôle telhetôt igyek-
szik elkövetni azért, hogy ne legyen behajítha-
tó semmiféle politikai, felekezeti vagy világné-
zeti skatulyába. A népfôiskolának saját (törté-
netileg kialakult) világképe van, ha tetszik: jö-
vôképe, és ebben – mint ahogy jelenlegi akti-
vistáinak soraiban is – egymással különféle kér-
désekben vitatkozó, de az értelmiségnek a
képzésre szoruló emberek iránti felelôsségé-
ben megegyezô, az emberfôk kimûvelésére
ôszintén szövetkezô munkatársak találhatók.

(A fentiek a Magyar Népfôiskolai Társaság-
hoz tartozó népfôiskolákra vonatkoznak.

Hangsúlyoznunk kell, hogy léteznek más nép-
fôiskolai szervezetek is, ezek nevében, ezekrôl
nem szólhatunk.)

Hihetôleg erôsítette és tudatosította cso-
porteredményességi tréningünk minden részt-
vevôjében a fent vázolt attitûdöt egy igen be-
szédes építôjáték. Négy csoportra oszolva kel-
lett felépítenünk egy közös tornyot. Minden
csoport a saját színeit viselô vékony hasábocs-
kákból építkezhetett (piros, kék, sárga és zöld
színûekbôl). A versenyben az gyôzhetett, aki a
saját, alsóbb szintekrôl óvatosan kimentett ha-
sábjaiból a legtöbbet tudta végül a legfelsôbb
szintre juttatni. Igen ám, de ha valaki rossz
mozdulatot tett, az egész torony összeomlott –
és mindenki vesztes lett.

Kiváló modellje volt e játék a verseny és a
kooperáció viszonyának (az emberi élet bár-
mely területén!).

Befejezésül egy mondat kívánkozik még ide
a jövôképünkrôl. Mindannyian, akik a csoport-
eredményességi tréning résztvevôi voltunk,
meggyôzôdhettünk róla, hogy munkánk ered-
ményességének biztosításához szükséges kész-
ség-szinten bensôvé tennünk a csoportmunka
algoritmusait. Ám legalább ekkora lendítôerôt
jelent, ha nemcsak értelmileg tudjuk megfogal-
mazni a teendôinket, hanem érzelmileg is mo-
tiváltak vagyunk – mondjuk egy olyan jövôbeli
Magyarország-vízió által, amelyben sok iskola,
mûvelôdési ház, könyvtár, közösségi ház intéz-
ményi névtáblája mellett (mint mondjuk ma az
önkormányzatok kapualjában a kisebbségi ön-
kormányzatoké) ott látható a népfôiskoláé is.
Az intézmények recepcióin pedig írásban is,
szóban is pontos információ nyerhetô arról,
hogy az adott évben, hónapban mely napon,
milyen témában, milyen elôadókkal, milyen
népfôiskolai kurzusok indulnak.

Trencsényi Imre

Szeretnénk bemutatni kollégáinknak, ked-
ves barátainknak idôszakos, új munkatár-
sunkat, Ragnát. Az antwerpeni, flamand
diáklány augusztus végén érkezett hoz-
zánk Belgiumból, hogy Magyarországon, a
Népfôiskola Intézetben teljesítse 3 hóna-
pos szakmai gyakorlatát. (Önéletrajza és
munkaprogramja angolul hozzáférhetô a
honlapunkon.)  

Gyermekkorától tizennyolc éves koráig
aktív cserkész volt, majd cserkészvezetô
is, és azóta az öregcserkész szervezet tag-
ja. A Leuveni Katolikus Egyetem szociál-
pedagógia szakának végzôs hallgatója.
Ragna mindig is szeretett volna külföldön
tevékenykedni, tudását, készségeit és sze-
mélyiségét másutt is fejleszteni. Erre kitû-
nô alkalmat teremtett az egyetemi tanul-
mányaiba beépített kötelezô szakmai gya-
korlat. A programtervébôl idézünk: 

„… Össze akarom hasonlítani az álta-
lam tanult és látott dolgokat eltérô elgon-
dolásokkal és szokásokkal, hogy feltárhas-

sam a különbözô megközelítéseket. Az
MNT stábja készségesen ad erre lehetôsé-
get és nagyfokú nyitottsággal állnak a
munkámhoz és hozzám, aki külföldrôl ér-
keztem…”

Reméljük, Ragna a gyakorlat végén is
hasonlóképpen vélekedik majd.

Fô feladat-területként a Grundtvig 1
program keretében nyolc ország részvéte-
lével futó Alapkészség-fejlesztési projekt
munkáját, eredményeit tanulmányozza és
segíti, de bekapcsolódik más szervezési,
irodai és elméleti, szakmai munkákba is,
így az EAEA Kapcsolati Iroda tevékenysé-
gébe. Rendezvényeinkre is hivatalos, s re-
méljük, több vidéki szervezetünkhöz is el
tud majd látogatni. Tutora: Varga Kati.

K. A.

Üdvözöljük Ragna Frans-t Antwerpenbôl
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A 2004. évi programsorozat felveze-
tése a Magyar Népfôiskolai Társaság
és koordinációs partnere, a Magyar
Mûvelôdési Intézet tollából:

„Ha egy álom közel kerül 
a megálmodóihoz, az azért történik,
mert az életüket az álmaikhoz 
igazítva szervezték meg; 
minden cselekedetüket 
az álmuk határozta meg.
Abban a pillanatban, amikor 
egy álmodozó csatlakozik 
egy másikhoz, máris egy fokkal
csökkent a távolság az álom
és a megálmodott élet között.
Mi éppen így fejlesztettük
Napról napra tovább 
a közmûvelôdést”

(Paulo Freire)

A Nemzetközi Felnôtt Tanulók Hete
véghezvihetô álmok beteljesüléséhez kí-
ván utat mutatni. Lehetôséget teremt ar-
ra, hogy felismerjük a tanulásban rejlô
változtató erôt, és önmûvelésünk segít-
ségével megváltoztassuk életkörülmé-
nyeinket akár egyéni, akár közösségi
szinten. Ahogy Jacques Delors, az
UNESCO “Nemzetközi Bizottság az okta-
tás XXI. századra vonatkozó kérdéseirôl”
elnöke megfogalmazta: „Az egész életen
át tartó oktatás a kulcs, amely által
birtokba lehet venni a XXI. századot”;
amellyel leküzdhetôvé válik az egyéni te-
hetetlenség, meggátolható egy kedvezôt-
len élethelyzetben való megrekedés, or-
vosolhatóak a család hétköznapi gondjai.
Az ünnep középpontjában a felnôtt tanu-
ló áll, aki szorgalmas tanulással befejezi
hiányos iskolai tanulmányait, kitanul egy
új szakmát, elsajátít egy idegen nyelvet,
vagy „csupán” szélesíti érdeklôdési kö-
rét.

Találkozási pont. Önmagunk és a ben-
nünk rejlô lehetôségek között, munkánk
és hobbink számára, vagy közösségi szin-
ten az érdeklôdés és az elsajátítandó
készségek, és képességek közt. Kapcso-
lódási teret ad szervezeteknek és intéz-
ményeknek közös munkaterületek feltá-
rására, illetve megteremti a párbeszéd le-
hetôségét a kormányzati és a civil szek-
tor között, s nem utolsósorban azon
igyekszik, hogy mindezekrôl tájékoztas-
sa a médiát és minél nagyobb teret hódít-
son annak mûsoridejében vagy lapjain a
sokrétû tevékenységek bemutatásával. 

Fontos felmutatnia minden társada-
lomnak az ünnep megélésének fontossá-
gát. A tanulás megünneplése független
kell hogy legyen az aktuális politikai

irányzatoktól, ahogy minden ország-
ban különleges hangsúlyt kap pártok-
tól és politikai ideológiáktól mentes
volta, civil, ökomenikus és plurális jel-
lege. 

A Magyar Népfôiskolai Társaság, part-
nereivel 1997 óta dolgozik a nemzetközi
szinten Felnôtt Tanulók Hetének elneve-
zett rendezvénysorozat meghonosításán,
így „A mûvelôdés hete – a tanulás ünne-
pe” harmadik országos programsorozatá-
nak útjára bocsátása már egy korábban
megkezdett folyamat újabb mérföldkö-
ve. Célunk az élethosszig tartó tanulás
kultúrájának megteremtése, amely meg-
szünteti az alap-, szak- és általános fel-
nôttképzés, az írni-olvasni tudás és az
egyéb kompetenciák megszerzése közöt-
ti hagyományos határokat az által, hogy
ezek egymást erôsítô és kiegészítô jelle-
gét hangsúlyozza. Olyan társadalmi kör-
nyezet megteremtésére kívánjuk felhívni
a figyelmet, ahol a felnôttkori tanulást
jognak és az igazságos, fenntartható fej-
lôdés eszközének tekintik; ahol a felnôtt-
kori tanulást a demokratikus és eredmé-
nyes közösségek megteremtésének nél-
külözhetetlen összetevôjeként kezelik.

Eltökélt szándékunk, hogy A mûvelô-
dés hete – ahogy az elmúlt három évben
is – ezeket az üzeneteket juttassa el a tár-
sadalom minél szélesebb rétegeihez. 

MNT, MMI

Ezekkel a gondolatokkal kívánjuk
megszólítani mindazokat, akik résztvevôi
vagy kitartó feladatvállalói az idei igen
nehéz szervezésû ünnepnek. Az MNT,
mint a program fôkoordinátora eltökélt-
ségébôl és a nemzetközileg elismert kez-
deményezés állhatatos híveként nem
mentegetôzni, másokra mutogatni akar.
A következôkben mindössze az a célunk,
hogy ismertessük röviden a szakma nyil-
vánosságával és a hozzánk csatlakozók-
kal, melyek voltak azok az okok, ame-
lyek szinte lehetetlenné tették az idei
programok megrendezését.

Az Országos Felnôttképzési Tanács,
mint A mûvelôdés hete védnöke az év
elejétôl kezdôdôen több alaklommal is
kijelentette ülésein, hogy a programsoro-
zatot határozottan támogatni javasolja
anyagilag is. Az ígéret a Nemzeti Felnôtt-
képzési Intézet közremûködésével kel-
lett volna, hogy megvalósuljon. A tavalyi
14 ezer ember és több mint 30 szervezet
részvétele vélhetôen nem nyújtott kellô
“fedezetet” arra, hogy még idôben támo-
gatást vagy pályázati lehetôséget nyújtsa-
nak. A tavasz elejétôl nyár végéig húzódó
értetlenséggel, bürokráciával és informá-

cióhiánnyal tûzdelt idôszakot augusztus-
ban egy pályázat kiírása zárta le, melynek
jogszerûségét és egyáltalán létét azóta is
vitatja a sajtó, ugyanakkor az
utófinanszírozásos pályázat elbírálásra
sem kerül a programok indulásáig. Az
MNT arra kényszerült, hogy az eddigi
gyakorlattól eltérôen partnereit ne támo-
gassa közvetlenül, hanem egyéni pályá-
zásra szólítsa fel. Egy olyan kiírásnak való
megfelelés maradt a programok támoga-
tására az egyetlen lehetôség, ahol kiszo-
rul igen sok kis – és civil – szervezet, va-
lamint azok, akik nem rendelkeznek fel-
halmozott nagy összegekkel az
utófinanszírozás vállalására. A mûvelô-
dés hete partnerei, kulturális és oktatási
civil szereplôk többségükben mindkét
kategóriába beleestek. 

Az összes érintett – ideértve azokat
is, akik érthetôen, a végtelen bizonyta-
lanság következtében az év során kilép-
tek a szervezôk körébôl – nevében kije-
lenthetjük: az Országos Felnôttképzési
Tanács és a Nemzeti Felnôttképzési In-
tézet támogatása sajnos nem ért célba,
az ünnep megvalósulását nem segítette,
és a további összetett körülményekbôl
adódó, hónapokon át tartó bizonytalan
állapot az MNT, de legfôképp A Mûvelô-
dés Hete hitelét rontotta. Bízunk benne,
hogy az 1997-es elsô lépések és az azo-
kat követô sikertelenség nem ismétlô-
dik meg és a rendezvény életképes ma-
rad. Tudjuk, hogy emberi erôben, tenni
akarásban és elhivatottságban az ország
több pontján munkálkodó szervezô
partnereink (és azok, akiket a pénzügyi
kilátástalanság tántorított csak el ettôl),
messze felülmúlják azokat, akik elfogad-
ják, hogy ne legyen Magyarországon
ilyen ünnepe a felnôttképzésnek. Egy
olyan hete az élethosszig tartó tanulás-
nak, amikor nem szakemberek állnak
csupán a középpontban, hanem azok is,
akik ezt nap nap után a képzô vagy a
felnôtt tanuló oldalán valóságként
megélik.

Beszámolónk nem lenne teljes, ha
nem sorolnánk fel azokat, akik kitartóan
segítették idén is a Magyar Népfôiskolai
Társaság és a Magyar Mûvelôdési Intézet
munkáját: Civil Rádió, Foglalkoztatás-
politikai és Munkaügyi Minisztérium,
Magyar Rádió Rt., Magyar Televízió Rt,

Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Ala-
pítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Köszönjük nekik.

Fesztbaum Zsófia

Elôszó helyett
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int e lapszámunk más írása is utal rá, hogy volt idô,
amikor hazánkban a tehetségkutatást nemzeti ügynek

tekintették és állami intézkedésekkel is szorgalmazták. Kese-
rûen jegyezzük meg ismételten, hogy errôl mindig Adynk föl-
jajdulása jut eszünkbe: „Nekünk Mohács kell”…

Az is igaz, hogy a 8. osztályos általános iskola tényleges
megvalósulásával és a gyerekkultúra intézményesítésével
(szakkörök, versenyek, szemlék, táborok) nagyjából minden
tehetséges gyermek számára megnyílt a lehetôség, hogy a
startvonalra álljon (a szelekciós szûrôk a magasabb képzési
szinteken, elsôsorban a felsôoktatásban jelentkeztek és vezet-
tek sokszor éppen kontraszelekcióhoz). Minden éremnek
(legalább) két oldala van, de most már ezen a korszakon is túl
vagyunk. Mára a tehetséggondozás elsôsorban egyéni,
elsôsorban családi üggyé vált. Ma már a szelekció (és a kontra-
szelekció) nem politikai szándékok, hanem elsôsorban anyagi
források kérdése. Ezért hárul e téren is hatalmas feladat a civil
társadalomra. E téren – addig is, míg valamilyen nagyobb tár-
sadalmi sokk nem “tematizálja” újra a tehetségvédelmet – hi-
ánypótló szerepet játszanak a tehetséggondozó alapítványok.

Örülhetünk, hogy vannak.
2005. április 19-én az Országos Széchényi Könyvtár dísz-

termében tartották az Ács Kató Irodalmi Alapítvány kiállítás-
sal egybekötött eredményhirdetô ünnepségét. A tehetségku-
tató pályázat(ok) anyagát rangos szakmai zsûrik értékelték.
Az irodalmi zsûri elnöke dr. Nagy Attila, a Magyar Olvasástár-
saság elnöke, a képzômûvészetié dr. Marosi Ernô, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke volt. A képzômûvészeti
anyagot idôszaki kiállításként a könyvtár VI. emeleti folyosó-
ján lehetett látni; ebbôl, valamint az irodalmi anyagból a szer-
vezôk kiadványt terveznek, miként az alapítvány pályázatai-
nak termését a múlt évben is bemutatták Szárnyalók. Az Ács
Kató Alapítvány egy évtizede (1994–2004) címû visszate-
kintô könyvecskéjükben.

Az ízléses kis antológia bevezetô részébôl megtudhatjuk,
hogy Ács Kató (1917–1989) irodalmi pályája is pályázattal in-
dult, melyet a magyar Gyermekbarát Egyesület egy osztrák és
egy német egyesülettel közösen hirdetett, majd szociálde-
mokrata szellemû lapoknál s a Kassák Lajos szerkesztette
Munka körében bontakozott ki. A háború után pedig az
írónô a Magyar Rádió „Miska bácsi levelesládája” címû “inte-
raktív” mûsorában levelezett a gyerekekkel.

Az alapító Kertész László (1915–2004) 1945 és 1948 kö-
zött a Munkás Kultúrszövetség rádiós mûsorát szerkesztette,
1947-ben a Színház- és filmmûvészeti Fôiskolán rendezôi dip-
lomát szerzett, ez évben megbízták a Szociáldemokrata Párt
kulturális osztályának vezetésével, majd a SZOT kulturális
osztályára került és a Mûvelt Népnél újságíróskodott. 1951-
ben az Állami Bábszínházhoz szerzôdött, majd 1956-ban a Fa-
luszínház (késôbbi nevén Déryné, majd Népszínház) fôren-
dezôje lett, ahol a mindenkori széljárásnak kitett mûsorpoli-
tika gályapadján több mint három évtizeden át következete-
sen azt vallotta, hogy „a falusi közönség elé is csak igényes
mûsorral szabad lépni”, s ezt az elvet prózai darabok megvá-
lasztásával és íratásával is, de elsôsorban vígoperai társulatá-
nak építgetésével igyekezett érvényre juttatni.

Az alapítvány legutóbbi (irodalmi és képzômûvészeti) pá-
lyázatának címe ez volt: „Amikor boldog vagyok”. Számtalan
budapesti, vidéki és határon túli iskolából érkeztek a pálya-
mûvek – melyek nem csak alkotóik tehetségét mutatják fel,

hanem arra is alkalmasak, hogy rajtuk keresztül betekinthes-
sünk a mai iskoláskorosztály érzelem- gondolat- és élmény-,
világába. A képek egyik része pozitív élményeket ábrázol, e
téren kiemelkedô szerephez jutnak az állatokkal való kapcso-
latok. „Boldog vagyok a tehénkémmel” – vallja egy 8 éves fiú
Berettyóújfaluból, egy másik, szintén 8 éves fiú Soroksárról
szeretett lovával ábrázolja magát. Egy ugyanilyen korú siklósi
fiú meg akkor boldog, „amikor a tanító néni megsimogatja”.
Ez már lehet akár vágykép is, mint ahogy az sem lehet min-
dennapos esemény a 9 éves jászberényi fiú életében, hogy
akkor boldog, „ha apa mesél az ágyban”.

Az irodalmi alkotások a társadalom polarizálódására mutat-
nak. Itt is szerepel a lovaglás, mint jómódú család gyereké-
nek kedvenc idôtöltése, de megjelenik a kevésbé jómódú ka-
maszlány frusztrációja is „trendi” osztálytársai között. Szem-
beötlô néhány beteg vagy így-úgy sérült gyerek vallomása is.
Nekik az jelenti a boldogságot, ha kijjebb kapaszkodhatnak a
„gödörbôl”. Nem szociális, nem is fizikai handicap, hanem
jogos büszkeség a magva annak az írásnak, melynek 13 év fiú
szerzôje azt beszéli el, hogyan szerkesztett össze – környeze-
te minden kétkedésére rácáfolva – darabokból egy kerék-
párt. Itt már – örömünkre – a gyermeki kreativitás szép pél-
dájával, az alkotás örömével találkozunk..

Sokkal áttételesebben tükrözi gyerekeink jellegzetes, ha
nem is mindegyikükben tudatosuló, nem is mindegyikük élet-

„Amikor boldog vagyok”
Egy mai tehetségvédô alapítvány munkájáról

M
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fenti címmel a Magyar Népfôiskolai Társaság – a Nemzeti
Civil Alapprogram támogatásával – ez év elsô félévében

tíz hétvégét felölelô bentlakásos képzést szervezett Balatonsze-
pezden.

A képzés célját bizonyára nem kell különösebben ecsetelni,
hiszen akik a civil szférában non-profit szolgáltató tevékenysé-
get végeznek, nagyon jól tudják, hogy az uniós pályázati techni-
kák elsajátítása létkérdés számukra.

A résztvevôk köre (a képzés célcsoportja) a Magyar Népfôisko-
lai Társaság és más, felnôttképzési tevékenységet folytató civil
szervezetek – angol nyelvi kommunikációs alapismeretekkel ren-
delkezô – nem fôhivatású munkatársaira terjedt ki. A tervezett lét-
szám 26 fô volt, az ország valamennyi régiójának képviseletében.

A tematika kézenfekvôen adódott a képzés céljából – azaz a
résztvevôk természetes idényébôl, hogy megismerjék az Euró-
pai Unió projekttámogatási szempontjait, pályázati rendszerét
és a támogatások elnyerésének technikáit. A tanfolyam ennek
megfelelôen elméleti, ismeretközlô elôadásokból és gyakorlati
foglalkozásokból, mûhelymunkákból épült fel. Legeredménye-
sebbnek azonban ezúttal is azok a képzési formák bizonyultak,
amelyek ötvözni tudják a két megközelítésmódot. 

Tekintve, hogy e sorok írója nem élte végig a kurzust, mind-
össze két hétvégét töltött Szepezden a képzés dereka táján, nem
lehet krónikása a munka egészének, csupán azokról a foglalko-
zásokról próbálhat képet adni, amelyek(b)en részt vett, és ame-
lyek a legmélyebb emléknyomokat hagyták benne.

Általánosságok helyett konkrétumok

Elsôként említendô az április közepén kiosztott – az addigi tanul-
mányok eredményességét, készséggé válását lemérni hivatott –
kérdôívek értékelése. A részvevôknek arra kellett röviden vála-
szolniuk, hogy a tanfolyam során megismert, elsôsorban uniós
pályázatok (HEFOP alprogramok, LADER+, INTERREG A, B,
Grundtvig 3, Grundtvig 3, valamint az NCA) közül melyikben lát
a maga (és szervezete) számára leginkább lehetôséget. A ki-
töltôknek röviden meg kellett fogalmazniuk a tematikát, il-
letôleg a problémakört, amiért a pályázatot kidolgozzák. A kö-
vetkezô pontban a program megvalósításával elérendô célt kel-
lett megfogalmazni. A továbbiakban a program idôtartamát kel-
lett jelezni, majd a bevonandó partnereket (-szervezeteket) és
azok szerepét, alapvetô feladatát kellett megnevezni. A gondo-
latsort a program fô célcsoportja(i)nak meghatározása zárta.

A kitöltött kérdôíveket (lényegében projekt-vázlatokat) gya-
korlott pályázók – Mihályfi Márta, az MNT fôtitkára és Ács Sán-
dorné, a Mezôföld Népfôiskola titkára – elemezték, tanácsokkal
szolgálván a pályázati eredményesség feltételeit és fogásait il-
letôen. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az elsô feltétel a
kiíró szándékának pontos megértése; már csak azért is, mert ez-
zel kell összhangba hoznia a pályázónak a saját célmeghatározá-
sát – elsôsorban tartalmi, ám szintén nem utolsósorban nyelvi
szempontból, a fogalomhasználat EU-s konvencióinak messze-
menô figyelembevételével. 

Uniós ismeretek 
– pályázati technikák civil szervezetek részére

Bevezetés a projektmenedzsment mûhelytitkaiba

A
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nyelv, hosszú ideig nem  szólaltam meg s mikor kollokviumra
került a sor, „bemagoltam” a félig értett szöveget, de magamtól
egy szót sem mertem volna a szövegen változtatni. Ugyanez a
kép tûnt elémbe, amikor egy-egy irodalmi olvasmányt szóról
szóra megtanultak gyerekeink, s ha rövid tartalmi összefoglalást
kívántam, sehogy sem akart menni a dolog. A dolgozatírásnál is
hasonlót éreztem, pl. A Tisza eredete c. kis olvasmányt szinte
szóról szóra írta le mindegyik emlékezetbôl, egy sort sem változ-
tatva rajta. Hogy mennyire teher lehet ezután az ilyen nyelv, ar-
ról késôbb Benes Simon Ágoston [ugyanaz a fiú, akirôl fentebb
esett már szó] tett egyik dolgozatában tanúbizonyságot. A Falu
végén kurta kocsma c. Petôfi-verset kellett illusztrálni, s Benes
félreértvén, végig nyöszörögte a verset prózában, a végén azon-
ban saját tetszése szerint odaírt még egy mondatot: „Jobban
mondva megismerteti Petôfi a falusi legények vigadozását.” De
hát mennyi idônek kellett eltelni addig, míg papírra kerülhetett
ez a mondat.

Ha mind ezeket figyelembe vesszük, könnyebb magyarázatot
találnunk év eleji némaságukra. Valóban veszedelmes dolog lett
volna ezt a némaságot félreérteni. De így megoldódik az „átfor-
dítás” rejtélye is, s végül ha nyelvük erejét és jogát elismerjük, el-
hisszük, hogy tudományuk is csak e jelrendszer tükrében mutat-
kozhatik meg, és ha komoly munkát akarunk végezni, e jelrend-
szerben mozoghatunk kölcsönösen és otthonosan.«

Az ifjú tanárember elsôdleges tapasztalásait, melyek a külön-
bözô „kódokat” használó embercsoportok közti kommunikáció
lehetôségének tanulságos és biztató példáiként hat évtizeden át
is megôrizték érvényüket, a belôlük levonható (egykorú kifeje-
zéssel) társas-lélektani, továbbá pedagógiai  következtetésekkel
együtt idôtálló értékeknek tekinthetjük. Azt az értekezô stílust
is, amely a legszélesebb közönség számára is biztosítani képes az
érthetôséget meg a személyre szóló megszólítottságot. Napja-
inkban is. Hisz’ kit hagyhat hidegen a kérdés: törôdjünk-e bele a
tudás-szakadékba; versenyezzen csak az európai meg a globális
arénában, aki akar meg aki tud; aki meg nem tud vagy nem akar
haladni a korral, hadd nyalogassa csak a sebeit, ahol és ahogy
akarja? Avagy azt kell-e végre megértenünk, hogy ebben az aré-
nában csapatverseny folyik (ha nem is akarjuk tudomásul ven-
ni), és annak van némi siker-esélye, akinek a csapattársai is jól
teljesítenek. Ennek pedig elsô számú feltétele, hogy a csapattár-
sak ismerjék és kölcsönösen segítsék egymást. Ezt nevezik jobb
idôkben – vagy inkább válságosabb idôkben, mert legföljebb
ilyenkor jelentkezik  – nemzeti szolidaritásnak.

E dolgozat igencsak ilyen idôben íródott. Az ifjú tanár nemzet-
szemléletét azonban nem a hadiállapot értékrendje formálta.
Sokkal inkább a népi mozgalomé, melynek értelmiségi elitje és
derékhada úgy akarta polgárosítani a társadalmi fejlôdésben le-
maradt rétegeket, hogy azok hagyományos szellemi értékei
megôrzôdjenek és visszahassanak a vezetô rétegek személetére.
(Népfôiskolai körben talán nem kell bôvebben utalni a grundtvi-
gi eszme, a dán példa iránytû-szerepére; de hogy közvetlenebb
forrásra is utaljunk, idézzük magát Karácsony Sándort: „Az az Eu-
rópa, mely egy tudatos felsôosztályon keresztülszûrve terméke-
nyíti meg az alsóosztály ösztönösen ázsiai észjárását, eredmé-
nyezni fogja végrevalahára azt, amit mindmáig keservesen nél-
külözünk: az egészséges magyar középosztályt. A magyar kultú-
ra váltógazdaságának elôfeltételét” – olvashatjuk éppen abban
az 1940-es almanachban, amelyben, Komjáthy is publikált.)

Szerzônk a maga részérôl cselekvô részt vállalt a népi mozga-
lom programjának megvalósításából, nem rajta és nemzedéktár-

sain, nem is mestereiken múlt, hogy a háború után nem a
grundtvigi romantikus, nem is a karácsonysándori plebejus-de-
mokrata szellem, hanem a népidemokratának kétes joggal becé-
zett, korántsam „mellérendelô”, sôt nagyonis alárendelô (felvilá-
gosodottnak sem nevezhetô) abszolutizmus határozta meg a (to-
tálisan átpolitizált) mûvelôdés- valamint tudománypolitikát (is).
Így arra sem volt mód, hogy a két világháború közt több-keve-
sebb befolyással bíró eszmerendszerek nyílt vitában szembesül-
hessenek bírálóikkal, kölcsönösen ösztönözve, netán kénysze-
rítve egymást téziseik alaposabb bizonyítására. Így hibernálód-
tak olyan tézisek és hipotézisek is, amelyek az 1943-ban írt és
1944-ben megvédett doktori értekezés eszmei premisszái közt
is föllelhetôk – ha nem is érintik érdemben a konklúziókat.

A szerzô fô mondandója ugyanis az volt, hogy a nyugat-euró-
pai országokban kialakult tehetségkutatási tesztmódszerek a mi
keleti régiónkban nem alkalmasak a tehetség „mérésére”. Töké-
letesen meggyôzô példákkal érvel a dolgozat amellett, hogy
pásztorkodó és földmûves nép tárgyias kultúrájában élô gyerek
(vagy akár felnôtt ember) csak elbukhat a nyugatias városi kultú-
rában ôshonos, logikai mûveletekre építô teszteken. (Találko-
zunk hasonló megállapítással – például az IQ-tesztek különbözô
kultúrákban való alkalmazhatóságát illetôen – a modern nyugati
pszichológiában is.)

Jeleznünk kell azonban a könyv leendô olvasói közül azok
számára, akik Kelet és Nyugat szellemtörténeties szembeállítá-
sát tudománytalannak tartják, meg azok számára is, akik a nem-
zetkaraktert a török és az ugor elem keveredésénél bonyolul-
tabb kérdésnek gondolják (hisz már a két világháború közti ant-
ropológiai kutatás élmezônye is óvakodott egyértelmû összefüg-
gést kimutatni a különbözô arányokban fellehetô rasszjegyek és
magyarság lelki alkata között), hogy az elméleti fejezetekben ha-
sonló nézetek is felbukkannak. A nézetrendszer, melyben a „ke-
letiség” afféle immanens értékként szerepel, szemben a „nyuga-
tisággal” – benne a magyar felvilágosodással és a nyelvújítással,
amely értékromboló, „talajidegen” elemként minôsül –, nem
Komjáthy szellemi terméke. Olyannyira élt a kor irodalmában és
közvéleményében, hogy a fentebb már idézett magyarságtudo-
mányi tanulmánykötet is több oldalról vitatja (gyökerét elsôsor-
ban a polgárosítást a németesítéssel összekapcsoló II. József-i
politkával szembeni nemzeti ellenállásban mutatván ki). Nota
bene: a második világháború utolsó éveiben kibontakozó „szel-
lemi honvédelem” is a Harmadik Birodalom erôszakos terjeszke-
désének jogos ellenhatása volt.

Kéretik tehát a kritikus olvasó, ne akadjon fönn egyes részle-
teken, az egészet nézze, ne annyira a premisszákat, mint inkább
a konklúziókat. Ezek közül is a legfontosabbat, hogy az okta-
tói–nevelôi munka során mindenféle tananyagnál és norma-
rendszernél fontosabb a személyes kapcsolat – melynek alapja a
személyiség (az egyik emberé is, meg a másiké is). Aki ezt a gon-
dolatot fogadja el az értekezés alaptételének – fôleg ha pedagó-
gus, de akkor is (vagy akkor még inkább), ha andragógus – egy-
részt egy szakmai “alapmû” ismeretével, másrészt (talán nem is
csak ráadásként) nem kis esztétikai élménnyel fog gazdagodni.

Komjáthy István: A tehetségkutatás magyar módja. Attraktor.
Máriabesnyô–Gödöllô, 2004.

trencsényi 

A könyv ára 1900 Ft. Kapható vagy megrendelhetô az Alexandra könyvesboltok-
ban (Bp. V. ker. Nyugati tér 7.; www.attraktor.hu; attraktor@xelero.hu
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Szükséges e ponton azt is megjegyezni, hogy nem (csupán) a
pályázati szakzsargon készségszintû puffogtatásáról van szó (bár
ez idô szerint is olyan készség, amelynek jobb, ha birtokában va-
gyunk, mint ha nem), de (szerencsére) nem ez a siker egyetlen
záloga. A pályázatbírálók (a brüsszeliek is) annyi rutinos – ám
tartalmatlan – frázist olvasnak, hogy szinte hálát éreznek, ha va-
lami konkrétumba botlik a tekintetük. 

Néhány kérdôív átböngészése során e sorok írója is rá tudott
érezni a hivatásos pályázatolvasók révedezô lelkiállapotára, s
maga is friss erôre kapott, amikor egy-egy pontosan megneve-
zett tervezett tevékenységre és/vagy célcsoportra bukkant.

Nyelvtanulás projektmódszerrel

Magyarországon egyelôre igen nehéz bármiféle szakmai képzés
tanulócsoportjának összeállítását idegen – akár angol  – nyelvi
kommunikációs alapismeretek meglétéhez kötni. Különösen
igaz ez a civil szférában. Esetünkben is a szakmai nyelvi készsé-
gek fejlesztését két csoportban kellett végezni. Nyilvánvalóan a
kezdô-csoport tanárának jutott a nehezebb feladat – bár Orbán
Zsolt növendékeinek sem az abszolút nulláról kellett indulniuk,
hiszen ha valakinek csak a napjainkban közhasználatú angol sza-
vak halmazát sikerül valami módon rendbe szednie, már akkor
is közelebb kerül a nyelvhez, és a javuló érzelmi viszony is köze-
lebb viheti a szisztematikus nyelvtanulás elhatározásához. Jó Alapozó nyelvi kurzus

Egyszerre két nyelven (angolul és projektül)
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könyv alakban frissen megjelent doktori értekezés a má-
sodik világháború fordulópontját jelentô 1943-as esz-

tendô közepén készült el, azokban a hónapokban, melyekben a
magyar értelmiség balatonszárszói számvetése érlelôdött. 26
éves szerzôje abban a szellemi környezetben nôtt fel, amelyben
a szárszói eszmélkedôk mozogtak, közülük is elsôsorban Kará-
csony Sándorhoz állt közel. Disszertációjának ihletôi közt talál-
juk a Karácsony-tanítvány Szathmáry Lajos Tanyai Tanulók Ott-
hona címû írását is, mely a magyar tehetségkutató és -gondozó
mozgalom egyik alapdokumentuma, s ugyanabban az almanach-
ban jelent meg, amelyben Komjáthy István verseit és mûfordítá-
sait olvashatjuk (A másik ember. Exodus.
Budapest, 1940). 

Ha az ifjú szerzô túlnyomórészt saját él-
ményeit feldolgozó disszertációjának gon-
dolatmenetében itt-ott nem egészen meg-
alapozott nézetekre bukkanunk, lássuk
azokat a maguk – történeti – helyén. Eb-
ben sokat segíthetnek (egyebek közt) a
doktorandusz diáksága idején és helyszí-
nén zajló Debreceni Nyári Egyetem
elôadásait közreadó Magyarságtudo-
mány és nemzetnevelés címû kötetben ol-
vasható tanulmányok is.

Nem azért kell hivatkoznunk e tanul-
mánykötetre, mintha szerzônk gondolatai
nem lennének elég szabatosak, és külsô
megvilágításra szorulnának. Sôt! Komjáthy
olyannyira világosan és érzékletesen fogal-
maz, hogy írása éppen ezáltal dobja le ma-
gáról a tudományos értekezés mûfaji kere-
teit, s teljes fegyverzetében az olvasó elôtt
áll a késôbbi mûfordító, szép- és nem utol-
sósorban ifjúsági író (talán elég e helyen a
Mondák könyvét említenünk, mely 13 ki-
adást ért meg az utóbbi ötven esztendô alatt). De éppen ezért
kell a szerzôt felnövesztô szellemi – és történelmi – talajra is utal-
nunk, hisz a disszertáció, A tehetségkutatás magyar módja né-
hány ponton annyira egyszerûen, mondhatni leegyszerûsítôen
fogalmaz, hogy nem egy olvasóban fölmerülhet a kérdés: vajon
saját, kiérlelt gondolatait hangoztatja a szerzô?

E disszonancia-érzés éppen azért zavarba ejtô, mert a „dolgo-
zat” túlnyomó gazdag és elsôdleges élményanyagot mutat fel, és
a feltárt tények elemzése is mélyreható és meggyôzô.

Az irodalmi színvonalon megírt (kötetnyi terjedelmû) érteke-
zés egy magyartanárnak a második bécsi döntés után visszake-
rült Észak-Erdély legtávolabbi csücskében szerzett tanítási ta-
pasztalatait értelmezi, elemzi – az adott korban nemzeti ügynek
tekintett tehetségvédelem nézôpontjából.

Eléggé sajnálatos, hogy e fogalom mindig a legmélyebb vál-
sághelyzetekben tud csak felbukkanni (az elsô világháborús
összeomlástól kezdve a két világháború közti idôkben több
ilyen „pillanat” is volt), de maradjunk szorosabb témánknál, az
1941-ben kultuszminiszteri rendelettel életre hívott tehetség-
védô intézményeknél, melyeknek egyikében, az észak-erdélyi
Beszterce Hunyadi János Állami Gimnáziumában kezdte pályáját
az 1917-es születésû, kisebbségi környezetben (a Csallóközben)
felnôtt ifjú tanárember. A rendelet értelmében tehetségvizsgá-
lattal (nem kevés jóindulattal és szemhunyással) kiválasztott he-
lyi, valamint a Székelyföldrôl és a „visszatért” terület különbözô

zugaiból toborzott magyar gyerekek kerültek a „bentlakásba”.
Itt kellett a pályakezdô tanárnak szembesülnie azzal a ténnyel,
hogy a hegyekbôl, szórványból jött tanítványai nem értik a taní-
tás nyelvét, hisz eddig jóformán csak családjuk és elszigetelt, ki-
sebb közösségek nyelvhasználata jelentette számukra a magyar
anyanyelvet. Eleinte maga is szenvedett a fiúk konok hallgatásá-
tól, de aztán saját maga is megélte azt a zavart, amelyet „a másik
emberben” kelt az értetlenség. Rá kellett jönnie, hogy elôbb ne-
ki kell megértenie és elfogadnia tanítványai nyelvét, elôször
azon kell velük szólnia, hogy aztán cserébe ôk is jóindulattal kö-
zelítsenek a másik nyelvhez, az iskoláéhoz. Gyönyörû leírását

olvashatjuk egy tanítvány szájából e jégol-
vadásnak:

» – Mikor idekerültem, még beszélni
sem mertem, hogy lekacagnak…
elôbbször csak hallgattam… s pajtások
mind lekacagtak bennünköt beszédün-
kért… még karácsony elôtt a tanár úr es
kérdezett tôlem egy olvasmányt, tudtam
es jól s mégsem mertem megszólamlani,
hogy akár egy szót elvétek… csak lassan
ment míg megtanultuk a nyelvet…

Lehajtja fejét és úgy beszél csendesen,
nyelvének kedves dallamosságával bájt kü-
lönös, szinte utánozhatatlan hangsúlyt köl-
csönözve minden mondatának. Magam is
elálmélkodtam az ôszinte vallomáson, ami
egészen szokatlanul hihetetlennek hang-
zott.
– Min bátorodtál meg mégis?
– Hát, amikor otthonról kezdtünk el be-
szélgetni, lassan megbátorodtam én es…
teccik látni, Gál Vilmos még most es úgy
hallgat, mint én akkor, ô még most se báto-
rodott meg… eccer a tanár úr Bodor Áron-

nal felállított bennünket s megszégyenített: ,ott áll a két jóma-
dár’ s akkor nagyon megszégyeltem magamat…
Ahogy beszélt, ott szorongatta magyar füzetét a kezében, ép

most olvasta fel belôle legújabb írását, a “vízvetést”; rákerítettem
a szót az írásra:
– Amint látom, megszeretted az írást?
– Meg… Ép most írtam le a „beteg gyógyítást”, de csak úgy úri

beszéd szerint, hogy el ne veszejjek valamit… ezután fogom
átfordítani…
Meg is ijedtem, hogy most meg valóban sikerült az úri beszé-

det annyira megtanulni, hogy a sajátját elfelejtette, de hamar
megnyugtatott a füzet, ahogy lapozni kezdtem.«

Mint búvópatak, bukkan elô e motívum sok-sok oldallal
odébb, de a kapcsolódás így is egyértelmû. Egy kis nyelv-ízlelge-
téshez az alábbi elmélkedés kapcsolódik:

»Ez a képekben gazdag nyelv, ez az eredeti szerkesztés nem
csoda, ha legyôzhetetlen akadályra talált a mi „felnôtt” és elvon-
tabb nyelvünkben. Tehát ha gyerekeinknél nyelvi nehézsé-
gekrôl beszélünk, egy cseppet sem túlzunk vele, különösen ha
figyelembe vesszük a magyar embernél ilyenkor bekövetkezô
makacs némaságot, köteles hallgatást egész addig, míg tökélete-
sen el nem sajátítja a „nyelvet”. Nem merném ezt ily határozot-
tan állítani, ha magam nem lettem volna hasonló helyzetben. A
megszállás alatt nemzetiségi iskolába voltam kénytelen járni
[Csehszlovákiában], emlékszem, mily nagy gondot okozott a

A

Elsô kézbôl a tehetségkutatásról
Olvasásra ajánljuk
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lenne, ha a továbblépésben is tudnánk segíteni. A haladó cso-
port munkájáról tudok többet mondani, minthogy mindkét láto-
gatásom alkalmával ennek lehettem részese. Az elsô pillanattól
kezdve megragadott az a szó szoros – és többféle – értelmében
is vett „projekt-módszer”, amellyel Czinkotai Renáta tanított. A
mindkét nyelvet anyanyelvi szinten beszélô tanár – eredeti szak-
máját tekintve – nem tanár. Azonban nem csak az angol nyelvet
beszéli anyanyelvi szinten, hanem a brit kultúrában is ugyanígy
otthon van, mivelhogy évekig élt az Egyesült Királyságban. S
hogy a pályázatok világában is hasonló tájékozottsággal mozog,

annak az a magyarázata, hogy fôhivatásaként fundraiserként
dolgozik, ami (félig) magyar fordításban talán forrásmenedzser-
ként hangzik. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a haladó csoport ta-
nára hivatásos pályázó. 

Ennek megfelelôen a haladó csoport szakmai nyelvi képzése
(alkalmanként 4 óra) „csupán” annyiban különbözik egy (ma-
gyar) anyanyelven zajló pályázatíró tréningtôl, hogy angolul fo-
lyik. Mégpedig teljesen életszerû projektek megtervezésével és
megfogalmazásával (természetesen a magyar beszéd ennél a
csoportnál sem nélkülözhetô, de csak akkor szakítja meg a folya-

matos angol beszédet, amikor a tanár fen-
nakadást észlel a megértésben; ekkor
mintegy zárójelben hangzanak el a magyar
kifejezések).

Az elsô alkalommal erre a segítségre ke-
vesebb szükség volt, minthogy a szóban
forgó két projekt vázlata jókora papíron a
falra került (mint a PowerPoint prezentáci-
ónak valamilyen korábbi verziója). Az
egyik projekt a PHARE Access 2003 prog-
ramba illeszkedô állampolgári-jogi képzés
modellje volt, befogadó-állomáson élô me-
nedékkérôk számára, a másik pedig az
EQUQL 2005 keretében támogatott alap-
képzésé munkanélküli nôk részére.

A másik alkalommal nagyobb szükség
volt az anyanyelv használatára, mert ekkor
már nem csak beszélgetni kellett a már ol-
vasható projektekrôl, hanem eredeti, inno-
vatív projekteket kellett szabályosan, az
EU-s pályázatok nyelvén és logikája szerint
megfogalmazni. Így az egyik csoporttag ja-
vaslata mellett döntve, nyugdíjasklubok
klubjainak megyei ernyôszervezete szá-
mára terveztünk országjáró programo-
kat az idôs emberek életminôségének

A pályázati kiírásokról és feltételekrôl bôvebben a weben...

Autentikus tájékoztató a LEADER programról
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szinten elsôként kell kiemelnem az önkormányzattal való
együttmûködést, mely fôleg támogatásokban nyilvánul meg.
Oktatási, kulturális intézményeink midegyike jogi személy-
ként, vezetôinek többsége pedig természetes személyként
tagja az egyesületnek. Fontos törekvésünk, hogy minél több,
helyben tanító pedagógust vonjunk be a népfôiskola munká-
jába. E téren a legtöbb segítséget a Felsôbüki Nagy Pál Gimná-
ziumból kaptuk.

Az egyházzal való jó kapcsolat fenntartása részünkrôl ter-
mészetes. A rendezvények idôpontjáról való tájékoztatás nél-
külözhetetlen segítséget jelent közösségünknek. Ki kell emel-
nem a sajtóval és a kábeltelevízióval való együttmûködésün-
ket is, ez utóbbi segítségével szinte valamennyi lakásba elju-
tunk, nem csupán Kapuvár, hanem Csorna körzetében is.

Országos kapcsolataink részeként tagjai vagyunk a Magyar
Népfôiskolák Collégiumának, a Magyar Népfôiskolai Társas-
ágnak, valamint a Katolikus Népfôiskolai Mozgalomnak: min-
dez információt és anyagi segítséget is jelent.

Újszerû, rendhagyó próbálkozásaink is voltak: például az
Oktatási Bizottsággal közösen szervezett, Erkölcsi nevelés ré-
gen és ma címû elôadás, melyet a szokásostól eltérô helyszí-
nen, elsôsorban a helyi és vidéki pedagógusok számára szer-
veztünk. Az Apor Vilmos Népfôiskolával közösen megrende-
zett Keresztény népfôiskolák – elkötelezett közéleti Képvi-
selôk címû, egésznapos programmal sikeresen bizonyítottuk,
hogy közösségünk fegyelmezett szervezômunkával nagyobb
feladatok megoldására is képes. Nagy Péter népfôiskolai tag
fáradságos munkájának köszönhetôen a Gartai Népfôiskola
tevékenységével kapcsolatos információk az interneten is
olvashatók Kapuvár honlapján. Web-címünk: 
www.nagyi.hu/nepfoiskola (E-mail: nepfoiskola@ngo.hu)

Taglétszámunk a megalakulás óta háromszorosára emelke-
dett, jelenleg 65 fô. Rendezvényeinkre továbbra is hívunk és
szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt, hiszen a
népfôiskolát nem a magunk, hanem a város lakói számára
hoztuk létre.

Távlati elképzeléseinek meghatározásakor is az alapsza-
bályban megfogalmazott célokból indulunk ki: az emberek
tudatának helyes irányú befolyásolása, a magyarság, a nem-
zettudat erôsítése, az élni tudáshoz szükséges ismeret és tu-
dás megszerzéséhez való segítség megadása. Eddigi program-
jaink helyi közösségünk szellemi és erkölcsi épülését és a
szülôföld értékeinek megismerését szolgálták. A jövôben
fôleg az igényekhez és szükségletekhez igazítva – folytatva a
jelenlegi sorozatokat is – a családi élettel, a gazdálkodással
és a nyelvtanulással, történelmi múltunk további megisme-
résével kapcsolatos elôadások felé szeretnénk nyitni. A helyi
kulturális élet felélesztése mozgósítható energiákat szabadít
fel, ezért az ilyen rendezvényekkel az embereket a magány-
ból, a céltalan tévénézés helyett a közösség felé szeretnénk
elmozdítani. Tervezzük megfelelô feltételek megléte esetén
egy speciálisan gartai, kis példányszámú idôszakos újság ki-
adását is.

Távlati elképzeléseinket mindig csak fôbb vonalaiban fo-
galmaztuk meg, s az igényeknek és szükségleteknek megfe-
lelôen menet közben jött ötletekkel gazdagítjuk, ahogy a le-
hetôségeink ezt lehetôvé teszik. Programjaink megvalósításá-
hoz a Magyar Népfôiskolai Collégiumtól eddig rendszeres
anyagi segítséget kaptunk, melyet ezúton szeretnénk ôszin-
tén megköszönni. Támogatásukra nagy szükségünk van,
ezért arra a jövôben is számítunk, hiszen céljaink közösek.
Tevékenységünk eszmeiségét a KALOT négyes célkitûzése
hatja át: Kristusibb embert, Életerôs népet, Önérzetes ma-
gyart, Mûveltebb nemzetet.

Móricz Zsigmond szavaival élve: Jobb polgárt, Jobb hazafit
s jobb embert nevelni, ez a népfôiskola célja.

2005. május 1-jén a Gartai Népfôiskola zászlójának felszen-
telésére került sor, ami nagyon fontos esemény az egyesület
életében.

Degovics István
a GNF elnöke
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megôrzése érdekében. (Természetszerûleg több javaslat is el-
hangzott, de ez volt a legkonkrétabb és legéletszerûbb.)

Miután kialakult a projekt vázlata anyanyelven, egyenként,
menet közben megkerestük közösen és megjegyez(het)tük a té-
mával kapcsolatos angol kifejezéseket. Ekkor került föl a házra a
tetô: a pályázati adatlap kitöltése EU-konform angol nyelven.

A következô ilyen komplex nyelvórán már nem vettem részt,
de a házi feladatot még én is kézhez vettem. Angol nyelvû szó-
szedetet kaptunk a környezetvédelem témakörébôl – hogy a
szorgalmas(abb)ak figyelmét ne zavarja majd a következô mû-
helymunka során a „szótárazgatás”, hanem tudjon ki-ki a tervezô
munkára összpontosítani.

Nyílt fórum, mely nyíltabb is lehetett volna

Az EU-s pályázati technikákkal ismerkedôk némi ízelítôt kap-
hattak az „éles menetbôl” a képzési programba iktatott „Nyilvá-
nos fórum”-on, melyre a kurzus áthelyezôdött a balatonszepez-
di mûvelôdési házba. A fórum pontos címe ez volt: Kistérség-
fejlesztési program és a LEADER Magyarországon – Balaton-
felvidéki esettanulmány. Nyilvános fórum a térség képvi-
selôivel.

A képzési tervnek egyik igen fontos része volt a LEADER be-
mutatása, hiszen e program egyike azoknak a támogatási rend-
szereknek, melyek a rurális térségek felzárkóztatását hivatottak
segíteni. A „hagyományos” vidékfejlesztési politika korszerûsíté-
se érdekében jött létre ez a közösségi kezdeményezés, melynek
értelmében egy terület fejlesztési stratégiáját az abban részt
vevô önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szer-
vezôdéseibôl megalakuló helyi akciócsoport az ott élôk bevoná-
sával állítja össze. Az elkészült stratégia alapján a döntéshozó ke-
retösszeget határoz meg az akciócsoport/munkacsoport számá-
ra. Ezt helyi pályáztatás útján kell a végsô kezdeményezettek szá-
mára biztosítani. A helyi pályáztatás lebonyolításáért a Helyi Vi-
dékfejlesztési Munkacsoport a felelôs.

Az Unió fôleg három típusú kezdeményezést kíván támogat-
ni: a.) integrált, kísérleti területfejlesztési tervek kidolgozását;
b.) vidéki térségek közötti együttmûködéseket (régiók közötti
LEADER-csoportok közös projektben való részvételét közös tu-
dásalap és erôforrás felhasználásával a fejlesztési terv megva-
lósítása végett; c.) hálózatok kiépítését annak érdekében,
hogy a program résztvevôi kicserélhessék tapasztalataikat,
tudásukat, ötleteiket egy információs hálózaton keresztül.

Miután Nemes Kálmán, a hazai programirányító szervezet
képviselôje átfogóan ismertette a LEADER-programot, a közép-
dunántúli térség Balatonszepezdrôl nézve két legközelebbi kis-
térségének menedzsere ismertette – szintén nagy vonalakban –
a saját kistérségükre vonatkoztatott programot. Ismertették Ba-
latonfüred valamint Tapolca környékének földrajzi, természeti,
társadalmi valamint kulturális adottságait és utaltak az ezekre
építhetô fejlesztési lehetôségekre és lehetséges modellekre.

A fórum néhány, a környezô településekrôl érkezô részt-
vevôjének megnyilatkozásai is bizonyították, hogy – noha a hi-
vatalos pályázati kiírás még nem került nyilvánosságra – már e
kistérségekben is megindultak valamiféle tevékenységek a
LEADER keretében. A pályázati technikák elsajátítására nem ke-
vés idôt és energiát szánó kurzus-részvevôk – mint akik végre va-
lódi nyomra leltek –, élénk érdeklôdéssel vetették magukat a
konkrét információk után: hol, kik, mikor, pontosan mit is csi-
nálnak?! – ám valamennyire is kézzelfogható választ legföljebb
csak a mit kérdésre sikerült kapniuk.

Valójában tanulságos volt ez a fórum, egy szempontból azon-
ban alatta maradt a várakozásoknak: valamilyen rejtélyes (?) okból
nem volt teljesen nyílt. E képzés szervezôinek – meg még aligha-
nem sok másikénak – találniuk kell a késôbbiek során olyan pél-
dákat, „demonstrációs anyagokat”, melyeket a pályázatíró-kurzu-
sok résztvevôi élôben és szabadon tanulmányozhatnak. Csak így
érhetnek célba az Európai Unió támogatási programjai. Meg csak-
is így érhet célba hazánk is: hogy se ma, se holnap ne legyen net-
tó befizetôje az Unió költségvetésének.

Trencsényi Imre

„Hol láthatók a lokális együttmûködés példái?”  A kistérségi menedzserek egyelôre inkább globálisan gondolkodnak az együttmûködésrôl
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A kérdôívek alapján azt láttam, hogy teljesen más fela-
datot kell végeznem, mint Szolnokon, mivel képzett, sok
esetben csupán felsôfokú iskolájukat be nem fejezô fia-
talokkal álltam szemben.

November végén volt a pályázat beadási határideje. In-
nen nehezen telt az idô, de azért nem állt meg. Ígéretem-
hez híven, és a várható együttmûködés reményében ka-
rácsony elôtt egy filmet vittem be kalács és tea kíséreté-
ben, amit együtt néztünk és beszéltünk meg. Nagy örö-
met szereztem a programmal, melynek célja részben a
fogva tartottak bizalmának elnyerése volt.

Peter Weir Holt Költôk Társasága címû alkotását vetí-
tettük le. Ez a film lehetôséget adott a beszélgetés kap-
csán az egyéni megközelítésre. Jellemeztük John Keatin-
gent mint tanárt, és módszereit, beszélgettünk Neil diák
tragédiájáról, a tradíció, becsület, fegyelem, kiválóság je-
lentôségérôl. Hogyan kellett viselkednie, hogy ezeknek
az elveknek, szülôi elvárásoknak meg tudjon felelni.

Érdekes volt, bár akkor még csak kóstolgattuk egy-
mást, és az idôvel is nagyon kellett gazdálkodni, mert a
film több mint kétórásra nyúlt.

✦  ✦  ✦

Január végén végre az NFI közzé tette a nyertesek lis-
táját, s mivel a Zalai Népfôiskolai Egyesület is szerepelt a

listán, elkezdôdhetett a program indításának az elôkészí-
tése.

✦  ✦  ✦

Órarendet készítettem, egyeztettem az elôadókkal,
pontosítottam az idôpontokat, csoportokat alakítottunk
stb., szóval lázasan dolgoztam/dolgoztunk, hogy az elôt-
tünk álló feladatokat hibátlanul megvalósítsuk.

Gondot okozott az eszközhiány, ezért megkerestem a
Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatóját, Kiss Amb-
rus urat, akitôl 10 db számítógépet és 5 db nyomtatót
kaptam. A gépeket a parancsnok úr engedélyével egy kü-
lön (frissen festett) helyiségbe telepítettük, ezzel megte-
remtôdött, a fogva tartottak nagy örömére az informati-
kai képzés lehetôsége.

✦  ✦  ✦

2005. február 15-én ünnepélyes megnyitó keretében
Zalaegerszegen így elindult el a Börtön Népfôiskolai
program.

Zalaegerszeg, 2005. augusztus 24. 

Fehér Lászlóné
a Zalai Népfôiskolai Egyesület titkára

Ünnepi pillanat a hosszú hétköznapokban (Képünk „idézet” a Zalai Hírlap egyik börtön-népfôiskolai tudósításából)
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lig egy – két hete kerültem a Zalai Népfôiskolai
Egyesülethez, amikor egy meghívót kaptam a IV.

„Ezerarcú Népfôiskola” Szentendrén megrendezett or-
szágos tanácskozására. Örültem is, meg nem is, hiszen
senkit sem ismertem, de még a szervezetet, sôt az elnö-
künket sem. Kaptam egy idôpontot, hogy ekkor itt talál-
kozom dr. Szinku Mihállyal és Kun Ernônével (akikkel
együtt utaztam), és egy nevet Nagyné Kiss Mária, akit
keressek meg, hogy vegyen a szárnyai alá, és beszélges-
sek vele.

Ma is emlékszem az utazásra, az évszakhoz képest na-
gyon hideg, esôs idô volt. 

Délután indultunk és a szakadó esôben csak este ér-
keztünk meg. Amikor bekapcsolódtunk a programba ép-
pen az úgynevezett „Jó gyakorlatok” ismertetése volt. A
rendezô felszólította akkor még nem ismert Nagyné Kiss
Máriát programja bemutatására. Tôle hallottam elôször a
Börtön Népfôiskolai programról. Ma sem tudom igazán
megfogalmazni, hogy mi, – talán az elôadás módja, talán
a feladat, talán a lehetôség, ami a Zalai Népfôiskolai
Egyesület újbóli elindítását jelenthetné – fogalmazódott
meg bennem a gondolat, hiszen Zalaegerszegen is van
egy elôzetes ház, ahol én is megvalósíthatnám ezt a
programot. Döntésemrôl azonnal tájékoztattam elnö-
künket, aki meglepôdött, de szabad kezet adott a megva-
lósításra. 

A konferenciáról hazatérve lázas munkába kezdtem,
ami idônként meg -meg torpant, mert a nyári szabadsá-
golási idôszak alatt nehéz volt a kapcsolatok kialakítása.

ôsz lett, amire eljutottam a Zala Megyei Önkormány-
zat közbiztonsági munkatársához, akitôl megtudtam,
hogy egy sajnálatos baleset következtében létrejött nyár
közepén egy Együttmûködési Megállapodás a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a Zala Megyei Büntetés-végrehaj-
tási intézet között, a visszaesô bûnözés megelôzésére, a
szabadulás után a társadalomba való beilleszkedés elôse-
gítésére, amibôl addig semmi sem valósult meg. 

Nagyon örültem az önkormányzati kapcsolatnak, mert
ekkor egyesületünk hihetetlenül rossz (pénz, feladat nél-
küli, mûködés képtelen) helyzetben volt.

Az Önkormányzattal kötöttem egy Partnerségi Megál-
lapodást, melynek keretében kezdtem el a munkát. A
megállapodás lényege az anyagi támogatás volt.

✦  ✦  ✦

Aztán felcsillant a remény, mert találtam egy pályáza-
tot, melyet a Nemzeti Felnôttképzési Intézet írt ki a „Tár-
sadalmi szervezetek felnôttképzést segítô tevékenységé-
nek támogatására”. Ebben a pályázatban tudtam elkép-
zelni a Zalaegerszegi Börtön Népfôiskolai program meg-
valósítását.

Óriási volt a felelôsség:
• mert, életem második pályázata volt (NCA, NFI, ami-

ket aztán megnyertem)
• mert, ez jelentette az elindulási lehetôséget, a munkát
• mert, ma már tudom, hogy ez jelentette a jövôt.

Nagy volt a felelôsség azért is, mert segítség nélkül
egyedül kellett kitalálni, megvalósítani egy programot.

Aztán rájöttem, hogy mégsem vagyok egyedül. Felhív-
tam Marikát Szolnokon és a segítségét kértem. Hosszan
beszélgettünk telefonon, aztán egy hirtelen ötlettel azt
mondta: „tudod mit, holnap úgyis órám van az intézet-
ben, gyere le, és személyesen megbeszéljük”. Igent
mondtam, és másnap a Megyei Önkormányzat kisebbsé-
gi tanácsnokával, Vajda Lászlóval útnak is indultunk. Is-
mét furcsa érzés kerített a hatalmába, mivel nem ismer-
tem Lacit féltem a hosszú úttól, és hát még nem voltam
börtönben.

Mire Szolnokra értünk elmondtam elképzeléseimet,
terveimet nagyon jó volt, hogy teljesen egyformán gon-
dolkodtunk és terveztük a jövôt.

Szolnokon találkoztunk Marikával, és együtt kerestük
fel a parancsnok urat, aki már várt bennünket. ô foglalta
össze az elmúlt hat éves munkájukat. Beszélt induló ku-
darcaikról, de büszkén mondta, hogy ma már csak ered-
ményeik vannak. Nagyon örültem, hogy egyeztetés nél-
kül is azonos volt az elképzelésünk. Ezután került sor az
intézet bemutatására. Hihetetlen volt számomra, hogy
hol vagyok, ami jelezte: talán csak a remegô lábam, a rá-
csos ablakokon besütô nap, na és az osztályterem felé
haladva a Marikát barátságosan köszöntô rabruhás fogva
tartottak. Egy terembe értünk, ami ízlésesen volt beren-
dezve, könyvekkel teli polcok, a falon térképek, szekré-
nyek, melyben általános iskolai és egyéb könyvek, kü-
lönféle eszközök jelezték az itt folyó munkát. Mi is itt be-
szélgettünk, itt kaptam ötleteket, tanácsokat és valójá-
ban innen indul el a munkám.

Késô délután indultunk haza, kavarogtak bennem a
különbözô érzések, de mire Zalaegerszegre értünk csak
a következô idôszak feladatait láttam.

✦  ✦  ✦

Másnap idôpontot kértem a Zalaegerszegi intézet pa-
rancsnokától, dr. Rózsás János úrtól, aki azonnal foga-
dott (a kisebbségi tanácsnok és a közbiztonsági munka-
társsal együtt). Tájékoztattam elképzeléseimrôl, enge-
délyt kértem a pályázat megírására (arra, hogy munkán-
kat befogadja), és hogy találkozzak a fogva tartottakkal,
akiknek bemutattam egyesületünk munkáját, elképzelé-
semet az intézetbeli munkáról és egy kérdôívet indítot-
tam útjára, hogy részt vennének-e a programban és mi-
lyen témakörök érdekelnék ôket. Nagyon jó érzés, hogy
elsô perctôl élvezem a parancsnok úr és munkatársainak
támogatását. Nagyon örültem annak is, hogy az akkori
kis létszámhoz viszonyítva 32 fô jelentkezett a képzésre.
Kiderült, hogy informatika, jog, nyelv, történelem té-
makörben szeretnének elôadásokat. Mivel a szervezô
munkával párhuzamosan már írtam a pályázatot, szinte
naponta jártam be az intézetbe és egyeztettem, tervez-
gettem Szalai Tamás nevelôvel, aki a segítôtársam volt
a program elindításában. Néhány alkalom után azt vet-
tem észre, hogy elmúlt a félelmem, már nem zavar az,
hogy hol vagyok. Az ôrök, a fogva tartottak megismer-
tek, és tudták miért jöttem.

Tamással még egy alkalommal jártam a szolnoki inté-
zetben, ennek a látogatásnak a célja az volt, hogy intéze-
ti szemmel nézzék meg a Szolnokon folyó munkát.

Út az ötlet születésétôl a megvalósulásig
Börtönprogram Zalában is
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A kérdôívek alapján azt láttam, hogy teljesen más fela-
datot kell végeznem, mint Szolnokon, mivel képzett, sok
esetben csupán felsôfokú iskolájukat be nem fejezô fia-
talokkal álltam szemben.

November végén volt a pályázat beadási határideje. In-
nen nehezen telt az idô, de azért nem állt meg. Ígéretem-
hez híven, és a várható együttmûködés reményében ka-
rácsony elôtt egy filmet vittem be kalács és tea kíséreté-
ben, amit együtt néztünk és beszéltünk meg. Nagy örö-
met szereztem a programmal, melynek célja részben a
fogva tartottak bizalmának elnyerése volt.

Peter Weir Holt Költôk Társasága címû alkotását vetí-
tettük le. Ez a film lehetôséget adott a beszélgetés kap-
csán az egyéni megközelítésre. Jellemeztük John Keatin-
gent mint tanárt, és módszereit, beszélgettünk Neil diák
tragédiájáról, a tradíció, becsület, fegyelem, kiválóság je-
lentôségérôl. Hogyan kellett viselkednie, hogy ezeknek
az elveknek, szülôi elvárásoknak meg tudjon felelni.

Érdekes volt, bár akkor még csak kóstolgattuk egy-
mást, és az idôvel is nagyon kellett gazdálkodni, mert a
film több mint kétórásra nyúlt.

✦  ✦  ✦

Január végén végre az NFI közzé tette a nyertesek lis-
táját, s mivel a Zalai Népfôiskolai Egyesület is szerepelt a

listán, elkezdôdhetett a program indításának az elôkészí-
tése.

✦  ✦  ✦

Órarendet készítettem, egyeztettem az elôadókkal,
pontosítottam az idôpontokat, csoportokat alakítottunk
stb., szóval lázasan dolgoztam/dolgoztunk, hogy az elôt-
tünk álló feladatokat hibátlanul megvalósítsuk.

Gondot okozott az eszközhiány, ezért megkerestem a
Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatóját, Kiss Amb-
rus urat, akitôl 10 db számítógépet és 5 db nyomtatót
kaptam. A gépeket a parancsnok úr engedélyével egy kü-
lön (frissen festett) helyiségbe telepítettük, ezzel megte-
remtôdött, a fogva tartottak nagy örömére az informati-
kai képzés lehetôsége.

✦  ✦  ✦

2005. február 15-én ünnepélyes megnyitó keretében
Zalaegerszegen így elindult el a Börtön Népfôiskolai
program.

Zalaegerszeg, 2005. augusztus 24. 

Fehér Lászlóné
a Zalai Népfôiskolai Egyesület titkára

Ünnepi pillanat a hosszú hétköznapokban (Képünk „idézet” a Zalai Hírlap egyik börtön-népfôiskolai tudósításából)
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lig egy – két hete kerültem a Zalai Népfôiskolai
Egyesülethez, amikor egy meghívót kaptam a IV.

„Ezerarcú Népfôiskola” Szentendrén megrendezett or-
szágos tanácskozására. Örültem is, meg nem is, hiszen
senkit sem ismertem, de még a szervezetet, sôt az elnö-
künket sem. Kaptam egy idôpontot, hogy ekkor itt talál-
kozom dr. Szinku Mihállyal és Kun Ernônével (akikkel
együtt utaztam), és egy nevet Nagyné Kiss Mária, akit
keressek meg, hogy vegyen a szárnyai alá, és beszélges-
sek vele.

Ma is emlékszem az utazásra, az évszakhoz képest na-
gyon hideg, esôs idô volt. 

Délután indultunk és a szakadó esôben csak este ér-
keztünk meg. Amikor bekapcsolódtunk a programba ép-
pen az úgynevezett „Jó gyakorlatok” ismertetése volt. A
rendezô felszólította akkor még nem ismert Nagyné Kiss
Máriát programja bemutatására. Tôle hallottam elôször a
Börtön Népfôiskolai programról. Ma sem tudom igazán
megfogalmazni, hogy mi, – talán az elôadás módja, talán
a feladat, talán a lehetôség, ami a Zalai Népfôiskolai
Egyesület újbóli elindítását jelenthetné – fogalmazódott
meg bennem a gondolat, hiszen Zalaegerszegen is van
egy elôzetes ház, ahol én is megvalósíthatnám ezt a
programot. Döntésemrôl azonnal tájékoztattam elnö-
künket, aki meglepôdött, de szabad kezet adott a megva-
lósításra. 

A konferenciáról hazatérve lázas munkába kezdtem,
ami idônként meg -meg torpant, mert a nyári szabadsá-
golási idôszak alatt nehéz volt a kapcsolatok kialakítása.

ôsz lett, amire eljutottam a Zala Megyei Önkormány-
zat közbiztonsági munkatársához, akitôl megtudtam,
hogy egy sajnálatos baleset következtében létrejött nyár
közepén egy Együttmûködési Megállapodás a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a Zala Megyei Büntetés-végrehaj-
tási intézet között, a visszaesô bûnözés megelôzésére, a
szabadulás után a társadalomba való beilleszkedés elôse-
gítésére, amibôl addig semmi sem valósult meg. 

Nagyon örültem az önkormányzati kapcsolatnak, mert
ekkor egyesületünk hihetetlenül rossz (pénz, feladat nél-
küli, mûködés képtelen) helyzetben volt.

Az Önkormányzattal kötöttem egy Partnerségi Megál-
lapodást, melynek keretében kezdtem el a munkát. A
megállapodás lényege az anyagi támogatás volt.

✦  ✦  ✦

Aztán felcsillant a remény, mert találtam egy pályáza-
tot, melyet a Nemzeti Felnôttképzési Intézet írt ki a „Tár-
sadalmi szervezetek felnôttképzést segítô tevékenységé-
nek támogatására”. Ebben a pályázatban tudtam elkép-
zelni a Zalaegerszegi Börtön Népfôiskolai program meg-
valósítását.

Óriási volt a felelôsség:
• mert, életem második pályázata volt (NCA, NFI, ami-

ket aztán megnyertem)
• mert, ez jelentette az elindulási lehetôséget, a munkát
• mert, ma már tudom, hogy ez jelentette a jövôt.

Nagy volt a felelôsség azért is, mert segítség nélkül
egyedül kellett kitalálni, megvalósítani egy programot.

Aztán rájöttem, hogy mégsem vagyok egyedül. Felhív-
tam Marikát Szolnokon és a segítségét kértem. Hosszan
beszélgettünk telefonon, aztán egy hirtelen ötlettel azt
mondta: „tudod mit, holnap úgyis órám van az intézet-
ben, gyere le, és személyesen megbeszéljük”. Igent
mondtam, és másnap a Megyei Önkormányzat kisebbsé-
gi tanácsnokával, Vajda Lászlóval útnak is indultunk. Is-
mét furcsa érzés kerített a hatalmába, mivel nem ismer-
tem Lacit féltem a hosszú úttól, és hát még nem voltam
börtönben.

Mire Szolnokra értünk elmondtam elképzeléseimet,
terveimet nagyon jó volt, hogy teljesen egyformán gon-
dolkodtunk és terveztük a jövôt.

Szolnokon találkoztunk Marikával, és együtt kerestük
fel a parancsnok urat, aki már várt bennünket. ô foglalta
össze az elmúlt hat éves munkájukat. Beszélt induló ku-
darcaikról, de büszkén mondta, hogy ma már csak ered-
ményeik vannak. Nagyon örültem, hogy egyeztetés nél-
kül is azonos volt az elképzelésünk. Ezután került sor az
intézet bemutatására. Hihetetlen volt számomra, hogy
hol vagyok, ami jelezte: talán csak a remegô lábam, a rá-
csos ablakokon besütô nap, na és az osztályterem felé
haladva a Marikát barátságosan köszöntô rabruhás fogva
tartottak. Egy terembe értünk, ami ízlésesen volt beren-
dezve, könyvekkel teli polcok, a falon térképek, szekré-
nyek, melyben általános iskolai és egyéb könyvek, kü-
lönféle eszközök jelezték az itt folyó munkát. Mi is itt be-
szélgettünk, itt kaptam ötleteket, tanácsokat és valójá-
ban innen indul el a munkám.

Késô délután indultunk haza, kavarogtak bennem a
különbözô érzések, de mire Zalaegerszegre értünk csak
a következô idôszak feladatait láttam.

✦  ✦  ✦

Másnap idôpontot kértem a Zalaegerszegi intézet pa-
rancsnokától, dr. Rózsás János úrtól, aki azonnal foga-
dott (a kisebbségi tanácsnok és a közbiztonsági munka-
társsal együtt). Tájékoztattam elképzeléseimrôl, enge-
délyt kértem a pályázat megírására (arra, hogy munkán-
kat befogadja), és hogy találkozzak a fogva tartottakkal,
akiknek bemutattam egyesületünk munkáját, elképzelé-
semet az intézetbeli munkáról és egy kérdôívet indítot-
tam útjára, hogy részt vennének-e a programban és mi-
lyen témakörök érdekelnék ôket. Nagyon jó érzés, hogy
elsô perctôl élvezem a parancsnok úr és munkatársainak
támogatását. Nagyon örültem annak is, hogy az akkori
kis létszámhoz viszonyítva 32 fô jelentkezett a képzésre.
Kiderült, hogy informatika, jog, nyelv, történelem té-
makörben szeretnének elôadásokat. Mivel a szervezô
munkával párhuzamosan már írtam a pályázatot, szinte
naponta jártam be az intézetbe és egyeztettem, tervez-
gettem Szalai Tamás nevelôvel, aki a segítôtársam volt
a program elindításában. Néhány alkalom után azt vet-
tem észre, hogy elmúlt a félelmem, már nem zavar az,
hogy hol vagyok. Az ôrök, a fogva tartottak megismer-
tek, és tudták miért jöttem.

Tamással még egy alkalommal jártam a szolnoki inté-
zetben, ennek a látogatásnak a célja az volt, hogy intéze-
ti szemmel nézzék meg a Szolnokon folyó munkát.

Út az ötlet születésétôl a megvalósulásig
Börtönprogram Zalában is
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2005 májusában a Budapest Környéki Népfõiskolai Szö-
vetség a Kertészeti Egyetem településtervezõ mérnök-
hallgatóival egyhetes helyzetfeltáró falukutatást végzett
Kemencén (Magyarország) és Ipolyszakálloson (Szlová-
kia) az Ipoly-menti kisrégió életének, gondjainak megis-
merése céljából.

Ipolyszakállosi tapasztalatok

A határon túli faluban baráti hangulat fogadott minket a
szép természeti, táji adottságokkal megáldott település kö-
zépkorú polgármestere, Gasparik Kálmán, és hasonló ko-
rú helyettese, Marsal András jóvoltából. Elõadásaikból és a
kézhez kapott színvonalas helyi kiadványokból már az elsõ
napon megismerhettük alapvetõ életkörülményeiket, gond-
jaikat. A jövõre vonatkozó kilábalási terveiket illetõen vi-
szont egyértelmû bizonytalanságot, politikai pesszimiz-
must tapasztaltunk, ami különösen sarkallt bennünket
társadalmi-gazdasági helyzetfeltáró munkánk minél ala-
posabb (néhány  nap alatt lehetséges) elvégzésére.

A helyi lakosokkal, “közszolgákkal”, pappal és másokkal
folytatott személyes életút-interjúk, s az utcai-kocsmai be-
szélgetések alkalmával fõleg elkeseredettséget, reményte-
lenséget, csalódottságot és elvágyódást tapasztaltunk. Az
egyik beszélgetõ társunk, egy kisboltos asszony meg is je-

gyezte, hogy “ez itt a senki földje, nem kellünk mi sem
Szlovákiának, sem Magyarországnak.”

A helyi mûvelõdési ház a Községházával együttmûködve
hosszasan kutatott a település Mária Terézia korabeli jelvé-
nyes pecsétje után, aminek lenyomatát Pifkó Péter és Beke
Margit mûvészettörténészek segítségével végül meg is ta-
lálták az Esztergomi Hercegprímási Iroda levéltárában. En-
nek fényképe alapján készült el 1992-ben a község jelenlegi
címere, melyen hármashalom (Fátra-Tátra-Mátra?) látható, a
középsõ kiemelkedõ halmon repülésre kész galamb tart a
csõrében három szál búzakalászt. A két szélsõ halomból ki-
növõ egy-egy körben összehajló olajág, mint a békesség jel-
vénye látható “Szakállosi pecsét 1768” körirattal. Arra,
hogy a galamb testébe álló nyíl mikor és miért került bele a
jelképbe, nem tudtak választ adni az általunk megkérdezet-
tek… A rövid kutatás alatt felmért problémák a nyíllal
átlõtt (béke-) galamb “meggyógyításának”, azaz a társa-
dalmi béke helyreállításának szükségességére hívták fel
a figyelmet. 

Beszélgetõtársaink elbeszéléseibõl valamint az Ezredfor-
duló címû – községi önkormányzati – millenniumi kiad-
ványból egyértelmûen kitûnt, hogy nem az eltérõ anya-
nyelvû (szlovák, magyar) emberek közötti, hanem a po-
litikai ellentétektõl, illetve a határmenti régió magáraha-
gyatottságától szenvednek az itt élõ magyarok.

A nyíllal átlôtt (béke-) galamb „gyógyítása”
Falukutatás egy határmenti kisrégióban

Ismerkedés a faluval
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öbbször is írtunk már ar-
ról a humánerôforrás-fej-

lesztési projektünkrôl, melyet
„Tanulási központ kifejlesztése
közmûvelôdési–felnôttképzési
integrációval…” címmel az
észak-balatoni és dél-bakonyi
kistérségekben valósítunk meg
(„Konzorcium” tematikus szám,
2005. február; Tanulási köz-
pont kifejlesztése… – 2005. ta-
vasz; Miért nincs piaca a falusi
munkaerônek? – 2005. nyár;
Miért nincs piaca… címmel
részletesebb formában is olvas-
ható a projekt adatgyûjtési mun-
kaszakaszának kutatási beszá-
molója).

Elöljáróban álljon itt néhány
sor emlékeztetôül a projekt lé-
nyegérôl.

A Balatonszepezdi Népfôis-
kola Centrummal a tapolcai és
füredi kistérségre kiterjedôen
a fô általános cél a közmûvelô-
dési intézmények hagyomá-
nyosan EU inkompatibilis pro-
filjának átalakítása.

A tanulási konzultációs köz-
pont és e-learning központ az
adott térség lakossága alap-
készségeinek fejlesztését céloz-
za meg az EU 2010-re kidolgo-
zott mérôszámainak megköze-
lítésére, az EU kulcs-kompeten-
ciák fejlesztési programjára
alapozva.

A céltérségek „tanulási part-
nerség” integrációja az élet-
hosszig tartó tanulás gyakorlat-
ba ültetését szolgálja, a tanulá-
si szükségletfelmérés, program-
és tananyag-fejlesztés és szak-
emberképzés, valamint a háló-
zatépítés és az e-learning mód-
szerek felhasználásával.

Ez év augusztusában és szeptemberében a képzési igények
és lehetôségek koordinálására hivatott mentorok toborzása
és képzése zajlott Balatonszepezden. A képzés a továbbiak-
ban már a tényleges terepmunkával összekapcsolva, a pro-
jektben érintett településeken folytatódik.

A projekt elsô, lezárult szakaszának célját a HEFOP Irányí-
tó Hatósághoz benyújtott pályázat az alábbi módon fogalmaz-
ta meg:

A felnôtt lakosság – elsôsorban két célcsoportban, a
15–24 és a 25–65 éves korosztály – körében a kulcskompe-
tenciák szintjére vonatkozó tájékozódó felmérés készítése,
a fejlesztést megalapozó “tanulási igények” feltérképezése,
fenntartható foglalkoztatására vonatkozó gazdasági jel-
lemzôk és fejlôdési lehetôségek alapján.

A második szakasz közelebbi célja pedig:
A két kistérség 20 települése, összesen 40 “szakemberé-

nek” (fôállású felnôttoktatási–közmûvelôdési szakember,
félállású és önkéntes “tanulási tanácsadó” és konzultáns)
kiképzése, és a céltelepüléseken összesen 150, 15–24 év kö-
zötti fiatal és 150 25–65 év közötti felnôtt résztevô – egyen-
ként 60 órás – kulcskompetencia-fejlesztési képzésbe törté-
nô bevonása.

A projekt elsôdleges célcsoportja tehát a balatonfüredi
és a tapolcai kistérségek 20 településének közmûvelôdési
és más • közoktatási, szakképzési és munkaerô piaci kép-
zési intézményei, illetve az ezek tevékenységébe bevonha-
tó fô, fél-állású és önkéntes – szakemberek körébôl tevôdik
össze.

Mentorképzés a Balaton-felvidéken
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Rövid földrajzi, gazdaságtörténeti áttekintés

Az Ipoly folyó partján, Nyitra megyében, a Hont-Ipoly men-
ti régióban található az Ister-Granum Eurorégió határtelepü-
lése: Ipolyszakállos. A Hont-Ipolymenti régió Zalabától egé-
szen a nagykürtösi járásig terjed. Ezen a régión belül alakí-
tották meg az Alsó-Ipoly menti kisrégiót, melynek 17 szlo-
vákiai községe mellé csatlakoztatni szerettek volna 15 ma-
gyarországi határmenti kistelepülést is, de ez – Gasparik
Kálmán polgármester elmondása szerint – még ezidáig nem
sikerült. A kistérségi alulról építkezõ faluhálózat azon-
ban életképesebb, s Deménd, Ipolyszakállos szervezõ ka-
pocsként mûködik együtt ennek a kimunkálásában.

Az Alsó-Ipoly menti Szakállos községet a tatárjárás által el-
pusztított magyar és palóc falvak lakói alapították (1299-
ben már oklevél említi).  A település neve feltehetõen a sok
kicsi érrel („szakállal”) átszõtt Ipoly-vidékre utal. Trianon
elõtt a község Hont vármegyéhez tartozott, az Esterházi,
majd késõbb a Huszár család birtokaként. Az említett béke-
szerzõdésnek „köszönhetõ”, hogy a háború elõtt az Ipolyon
átívelõ 47 híd java része ma is csonkán várja újraépítését.
Ipolyszakállost is híd kötötte össze az anyaországgal –
ahogy a helyiek nevezik ma is a 2004. december 5-ei ma-
gyarországi, a kettõs állampolgárságról, a nemzetiségi csat-
lakozásról szóló sikertelen népszavazás utáni csalódottsá-
gukban is hazánkat… A lerombolt híd családtagjaiktól és ko-

rábbi földjeiktõl zárta el a gazdákat. A ’90-es évek változása-
it hasonló szervezetlenség, koncepcióhiány és a kisember
teljes gazdasági kiszolgáltatottsága jellemezte, mint Magyar-
országon. A földjeiket termelõeszközök nélkül visszakapó
idõs emberek kifosztottságról, föld-felvásárló „maffíák-
ról” panaszkodtak sírva. (Például egy tolókocsis nagyma-
ma: „30 ezer koronával tartozik nekem ma is a TSz, az
egész életem ennyit ér, de ezt sem tudják kifizetni. Jobb
lenne meghalni, mint ebben a szégyenben élni!”) 

A 900 körüli lelket számláló falu a ’60-as években még
másfél ezres lélekszámú, virágzó agrártelepülés volt. Mára
helyi szolgáltatás nélküli (az orvos és a fodrász is a kör-
nyékbõl jár át), áthelyezett, központosított közigazgatású
(Nyitra, Léva), munkanélküliségtõl (statisztikailag 20%), el-
öregedéstõl és elvándorlástól szenvedõ kistelepülés lett.

A történelmileg jellemzõ szarvasmarha-, sertéstenyész-
tés, szõlészet (otelló), méhészet, vadászat, halászat majd a
közelmúltbeli fûszerpaprika-termesztésbõl csupán a méhé-
szet – helyi mézfeldolgozó üzem alakult nemrég – és egy
dán gazda sertéshizlaldája maradt a termelõszövetkezet
2003-ban történt megszûnése után.  A földek javát gabona-
és kukorica-termesztésre bérlõ dán vállalkozóval „gondok
vannak”. Adott ugyan sertéshúst a közös faluünnepekre, de
nem veszi figyelembe a helyi hatóságok környezetvédelmi
elõírásait, a sertéshizlaldájából származó szennyvíz kapcsán
nem hajlandó együttmûködni a falu szennyvíztisztítójának

Embersorsok
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meg azt a baráti és mûhelytalálkozót, mely szintén évenkénti
Közgyûlés mellett alkalmat ad a népfôiskolák közös gondjai-
nak feltárására és az egyedi, helyi tapasztalatok cseréjére.
Eger után Paks, Salgótarján és Szentendre következett (az
ezekrôl szóló tudósítások megtalálhatók lapunk megfelelô
számaiban).

Nem hízeleghetünk magunknak azzal az állítással, hogy
koncepció rejlik a kétféle országos együttlét újbóli összekap-
csolása mögött. A közismert pénzügyi „folyamatok” hozták
úgy, hogy az „Ezerarcú” találkozó forrásaihoz csak nyárra ju-
tottunk hozzá, és a szélesebb körû tagság kétszeri „összeutaz-
tatását” az ország minden részébôl sem akartuk/mertük meg-
kockáztatni. Így született meg május végén az „összevont
Közgyûlés valamint V. „Ezerarcú népfôiskola” Országos Ta-
lálkozó – mely egyúttal a Magyary Zoltán Népfôiskola emlék-
ünnepsége is volt.

Az ünneplést az egykori Tatai Népfôiskola vezéralakjainak
(Magyary Zoltán, Kiss István, Benda Kálmán) emlékét felidé-
zô és tevékenységét méltató elôadások sora valamint a népfô-
iskolai emlékhelyek bejárása és megkoszorúzása testesítette
meg. Az elsô napot egy rokonszenves ifjúsági kamarazenekar
koncertje zárta.

A Közgyûlés meghallgatta, megvitatta és elfogadta az elnö-
ki beszámolót, a pénzügyi beszámolót a 2004. évrôl, az alel-
nökök beszámolóját a regionális munkáról és szervezeti fej-
lesztésrôl, valamint a 2005. évi munkatervet.

A szakmai mûhelymunkák témái voltak: Aktívállampolgár-
képzés a népfôiskolákon; Alapkészség-fejlesztési programok
a népfôiskolákon; Akkreditált népfôiskolák minôségbiztosí-
tási rendszere és Regionális népfôiskolai együttmûködési
programok 2005-ben; Közigazgatás–önkormányzatiság, civil
szervezetek; Tanuló régiók és végül, de nem utolsósorban:
Szegénység (marginalizáltak) körében végzett népfôiskolai
munka.

Elméleti programként a második napon „Polgárság, kul-
túra, demokrácia” címmel elôadás és vita következett. En-
nek konklúziója a régi igazságot támasztotta alá: a politikai
demokrácia elválaszthatatlan a társadalmi igazságosságtól,
azaz a szociális kérdések megoldottságának megfelelô mér-
tékétôl.

Hogy napjainkban hogyan függ össze a demokrácia és a
szociális biztonság, arra nézve valamennyien tudnánk –
tudtak a vita résztvevôi is – érzékletes példákat mondani.
Sajnos, inkább a negatív példák tolakodnak elôtérbe. Ám a
népfôiskola szerepérôl e téren is pozitív kezdeményezé-
sek konkrétumai olvashatók Benda Kálmán emlékezései-
ben.

„Még egy nagy különbség volt az országban mûködô szá-
mos népfôiskola és a Tatai Népfôiskola között. A többiek a
tanfolyam után hazabocsátották hallgatóikat, és körülöttük
maradt minden a régiben. Nem kaptak új lehetôséget, nem
volt segítségük a kibontakozásban. A Tatai Népfôiskoláról a
hallgatók azzal a tudattal térhettek haza, hogy a szükséges
változtatásokhoz kívülrôl támogatást kapnak. Lehetôségük
volt bekapcsolódni a Közgazdaságtudományi Intézet által
(Magyary Zoltán intézete – A szerk.) által megyeszerte kez-
deményezett munkálatokba. Így tudtak a falvakban földbér-
lô-, illetve értékesítô szövetkezeteket létrehozni, a talajjaví-
tási munkálatokhoz szakembertôl kaphattak tanácsokat, és
hivatalosan intézték mûtrágyavásárlásaikat. Ugyanígy szak-
ember segítette ôket az állattenyésztésben vagy más mun-
kákban. A volt népfôiskolások szervezték meg a megyében a
gazdaköröket, az ô kezdeményezésükre jöttek létre a ván-
dorkönyvtárak, szerveztek külsô elôadók bevonásával mûve-
lôdési életet, mindezt a Közgazdaságtudományi Intézet
rendszeres támogatásával.”

Az emlékezés – a tudósítást bevezetô idézet forrásával
együtt – elolvasható Benda Kálmánnak A nemzeti hiva-
tástudat nyomában címû, a Mundus Magyar Egyetemi Kia-
dónál Lukáts János szerkesztésében megjelent gyûjtemé-
nyes kötetében – melyet ez úton is erôsen ajánlunk a törté-
nelem és a mûvelôdéstörténet iránt érdeklôdô olvasóink fi-
gyelmébe.

Annál is inkább, mert ha napi jelenségeket tudományos
rendszerességgel „helyükre tévô” szemlélettel találkozunk,
mindig rádöbbenünk, hogy képtelenek vagyunk lényegük
szerint és egységben látni a dolgokat. „Fecseg a felszín, hall-
gat a mély” – ahogyan költônk mondja. S ha már József Atti-
lához jutottunk, legalább azt a néhány sort írjuk le (sok
mást is mondó költeményébôl), melyek bármikor eszünkbe
juthatnak az átfogó látásról szólván:

„Én úgy vagyok, hogy már százezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idô egésze, 
mit százezer ôs szemlélget velem.”
Summa summárum: a tatai népfôiskolai találkozónak –

emlékezéseivel, elôadásaival, vitáival és szekcióbe-
szélgetéseivel együtt (szegénységrôl, fiatalokról, öregekrôl
és rossz útra tértekrôl) – az a legfôbb üzenete, hogy soha
sem szabad szétválasztani a politikai demokráciát a társadal-
mi demokráciától.

trencsényi

Szekciótéma: marginalizált rétegek  körében végzett munka
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létesítésében. Nyilvánvaló, hogy termelési költségeinek mi-
nimalizálására törekszik, termelésének externális költségeit
(pl. szennyvíz-probléma) a falura hárítva.  Telephelyét „né-
ma” biztonsági õrök vigyázzák. (Nem adhattak interjút az õt
meglátogató egyetemistáinknak.) Nem tud vagy nem akar
beilleszkedni a falu életébe? 

„Mi a magyar vállalkozókat vártuk volna ide!” – hangzott
el sok megkérdezett szájából. 

A döntõ többségében magyar nemzetiségû, katolikus falu
Ipolyságból származó papja szintén az együttmûködés hiá-
nyáról panaszkodik – szintúgy a polgármester és helyettese,
akik a fiatal, 30-as évei elején járó paptól többet várnak, mi
több: a tapasztalt lelki vezetõt hiányolják, aki elõsegíthetné
az emberek közötti jobb megértést a kettévált faluban. Az
interjúk alapján inkább falu–város jellegû mentalitásbeli el-
lentét okoz beilleszkedési gondot. 

A falu kicsiny evangélikus közösségéhez a szomszédos
település lelkésze jár át hetente egyszer istentiszteletet
tartani. A biblia-beszélgetéseket az önkormányzatnál dol-
gozó Tuhárszky Ilona presbiter, régi népfõiskolás tár-
sunk vezeti.

Tennivalók

A munkanélküliség, a TSz-nek a tagok felé való tartozással
történõ megszûnése és a többség számára átláthatatlanul
átalakuló tulajdonosi viszonyok keltette lehangoltság ért-
hetõ. A 2003-ban tönkrement TSz-ben 120 fõ dolgozott, je-
lenleg 20 fõnek jut munka a dán sertéshizlalda vállalkozás-
nál. Az emberek egyéni stratégiák szerint küzdenek az élet-
ben maradásért, leginkább úgy, hogy elmennek a faluból
munkát vállalni a fiatalabbak. A település fejlõdését a de-
mográfiai adottságok (a 18 és 50 év közötti lakosság aránya
50% feletti) és a Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Hivatal (CI-
DA) anyagi támogatásával, valamint a Kanadai Urbanisztikai
Intézet szakmai segítségével elkészült „Ipolymente mikro-
régió stratégiai terve” lehetõvé tenné. Ez a terv 2015-ig fo-
galmazza meg a lakosság életszínvonalának általános növe-
kedéséhez, a fejlett mezõgazdaság és feldolgozóipar kialakí-
tásához szükséges teendõket:

1. A vállalkozói szférában: gazdaságfejlesztési stratégia ré-
giószintû összehangolása; a vállalkozói egységek számá-
nak növelése; támogatási adatbázis; új technológiák be-
vezetésének segítése; biomassza energetikai elõállítása.

2. Az önkormányzati politikában: magas színvonalú, régi-
ószintû községi együttmûködés; az adó- és illeték-meg-
szabás összehangolása; a földrendezés felgyorsítása (ta-
gosítás? – A szerzõ); a lakosság jogi ismerteinek gyarapí-
tása; növelni a bûnmegelõzés hatékonyságát.

3. A közmûvesítés és környezetvédelem területén: a közsé-
gek fokozott közmûvesítése; hatékonyabb környezetvé-
delmi módszerek alkalmazása; szelektív hulladékgyûjtés;
a természeti értékek megõrzése, megújítása mint turiszti-
kai vonzerõ.

4. A minõségi szolgáltatási intézményrendszer kialakítása
vonatkozásában: az épületek modernizálásával javítani az

oktatás feltételeit, ezzel fokozni a régióhoz való kötõdést;
megõrizni és továbbfejleszteni az õsök kulturális örökségé-
nek védelmét; az egészségügyi szolgáltatások színvonalá-
nak megtartása, szociális szolgáltatások javítása.

5. A községek közötti és a nemzetközi együttmûködés vo-
natkozásában: összehangolt, határon átnyúló együttmû-
ködés (regionális végrehajtó [elavult jelzõ – A szerzõ] bi-
zottság létrehozása a határ menti magyarországi közsé-
gek képviseletével); kapcsolatteremtés az EU hasonló
kisrégióival (három-, ill. négyoldalú lakossági találkozók);
a régió fejlesztésében megnövelni az EU-alapokból szár-
mazó pénzeszközök szerepét (közös szlovák–magyar
multiplikációs pályázatok beadása). 

Véleményünk szerint a fent vázolt stratégia fokozatos
megvalósításával a régió gazdasági felemelkedése és en-
nek nyomán a régóta óhajtott társadalmi megbékélés is
elérhetõ lesz.

A jelenleg érzékelt megtorpanást a községi vezetõk a
nagypolitika érdektelenségével magyarázzák. A mi meglátá-
sunk az volt, hogy a feltörekvõ helyi vállalkozók (például
Németh Árpád az EU-s pályázattal létesült mézfeldolgozó
üzemével és modern panziójával) alkalmasabbak lennének
a kistelepülés felvirágoztatására, mint „a múlt terheit
nyögõ” intézményes faluvezetés. Ezt a megállapításunkat tá-
masztotta alá az említett vállalkozónak az  INTERREG III.
pályázatban való együttmûködési felkérése, melyet a
BKNSZ titkárával, Nagy Júliával ottlétünk utolsó napján
együttmûködési szándéknyilatkozat formájában írtak alá.

Határjárás
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Pedig igencsak keressük azóta is nem csupán a pontos
megfogalmazást, hanem a legsürgetôbb teendôk közül is a
leglényegesebbeket, a legsajátosabbakat, az elmismásolhatat-
lanul népfôiskoláért kiáltókat.

Mert a mismásolásnak nagy hagyománya van kis hazánk-
ban. Hogy a népoktatás és a közmûvelôdés szoros kapcsolat-
ban áll a szociális kérdéssel, mindezek pedig együtt a gazda-
ság versenyképességével, az ország biztonságával: e makacs
ténnyel csak ritka pillanatokban mer és próbál szembenézni
a magyar társadalom – illetôleg annak döntéshozó elitje.

A népfôiskola ezért hagyományosan kénytelen azt a
Kasszandra-szerepet is fölvállalni, hogy eme összefüggés-
rendszerre megrögzött makacssággal figyelmeztesse idôrôl
idôre az illetékeseket (még akkor is, ha idôrôl idôre úgy lát-
juk, épp az illetékesek nem érzik illetékesnek magukat a kö-
vetkeztetések levonására).

A stratégiai gondolkodás kényszerû késztetése hovatovább
folyamatossá válik tevékenységünkben: az országos gondok-
hoz és teendôkhöz (kihívásokhoz?) méregetjük és igyek-
szünk igazítani minden tervünket, szándékunkat, ötletünket,
tudásunkat, készségünket, ambíciónkat és kapacitásunkat
minden fórumunkon, összejövetelünkön (elnökség, közgyû-
lés, szakmai konferencia, mûhelytalálkozó).

Korábban sûrûbbek és hosszabb idôtartamúak voltak a ta-
lálkozásaink. Népesebbek is. Az anyagi források szûkülésével
az országos eszme- és tapasztalatcserék is minden tekintet-
ben zsugorodni kezdtek. A közgyûlésekrôl lemaradoztak a
„lazább” napirendi pontok, és az elméleti elôadások, gyakor-
lati bemutatók/bemutatkozások más „csatornákat” kerestek
maguknak.

Kezdetben vala az igen családias légkörû „Ezerarcú Népfô-
iskola” találkozó Egerben. Itt és ekkor határozták el az akko-
riban friss tettvággyal és tetterôvel teli Táji Központok Mun-
kabizottság tagjai, hogy évente más és más helyszínen rendezik

A mûhelymunka egyik szekciója: játékos formák az állampolgárképzés szolgálatában

Eszmecsere a demokratikus létforma feltételeirôl
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a elsô hallásra vagy látásra az angol kid (kölyök) szóra
gondolunk, akkor sem járunk messze az igazságtól,

mert csakugyan a legfiatalabb felnôtt korosztályt (17–24)
érinti a program. Valójában azonban mozaikszóval állunk
szemben, melynek jelentése – azaz a program lényege –:
Komplex – Integrált – Differenciált.

E rövidke gyûjtônév több konkrét – különféle egyedi ne-
vekkel jelölt – helyi projektet von ernyôje alá.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2001-tôl kísér-
leti támogatási programot indított a fiatalok munkaerô-piaci
kirekesztôdésének megelôzése érdekében. A program olyan,
halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok képezhetôségének
és foglalkoztathatóságának javítására irányult, akik nem ta-
nulnak és nem is dolgoznak. Más szóval azt tekintette céljá-
nak, hogy visszavezesse e fiatalokat a képzésbe, vagy segítsen
nekik az elhelyezkedésben.

A pályázati lehetôséggel élve több régióban (egyebek
közt Gödöllôn, Pécsett, Debrecenben, Dunaújvárosban,
Salgótarjánban) több civil szervezet – konzorciumi együtt-
mûködésben iskolákkal, önkormányzatokkal, családse-
gítôkkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal és munka-
ügyi központokkal – a konkrét helyi igényekhez és adottsá-
gokhoz igazodó mentorálási programok változatos formá-
it hozta létre. A különbözô típusú szervezetek – köztük 

Dióhéjban a KID
programról

Szlovákiai tartózkodásunkat Ipolyság városának megláto-
gatásával zártuk. Ez a kisváros intézményileg (iskolák, kór-
házak stb.), történelmileg régióközpontnak alkalmas húzó-
erõvel rendelkezik (még mai is viszonylag nagyszámú a he-
lyi értelmiség).

Kemencei tapasztalatok

A magyarországi interjúk, beszélgetések hasonló (magára-
hagyatottsági) problémákat tártak fel, de a közelmúlt válto-
zásai már régebben lezajlottak, mint Ipolyszakálloson, ezért
kissé jobb gazdasági talpraállást, kevésbé elszegényedett
népességet tükröztek. A környék településeihez mérten Ke-
mencének a legkiterjedtebb a területe, ahol jelentõs szere-
pet foglal el az erdõgazdálkodás és a bogyósgyümölcs-ter-
mesztés. Megalakult a TÉSZ, mely több százhektáros gazdát
foglal magába. Tudatos és jelentõs a faluban a falusi turiz-
mus, vendéglátás, mûködik a Tájház, melyet a tervek sze-
rint kibõvítenek kézmûves alkotóházzá. Mûködik az iskola,
a Helytörténeti Gyûjtemény. Itt áll az egykori Hont Várme-
gye Megyeháza. A falu vezetése tudatosan tartja fönn az él-
hetõbb élet érdekében a csodálatos természeti környezetet.
Megmaradt a kisvasút és a kemenceiek vendégszeretete,
melyet a falukutatás során is tapasztaltunk.

A hazai vállalkozók a félbérért kapható szlovák (ingázó)
munkaerõ alkalmazását részesítik elõnyben, amiért aztán a
„hazaiak” szintén ingázni kényszerülnek a fejlettebb régiók
(Budapest) felé.

A falukutatást az ipolyszakállosi és kemencei tapasztala-
tok összegzésével és az érintett települések vezetõinek
meghívásával Kemencén fejeztük be.

Összefoglaló kérdések – elsõsorban Ipolyszakállos sor-
sát illetõen

Beteg a falu lelke, jobban, mint a teste. A zavaros hely-
zetbõl való kilábalást nem látják az emberek. 

• Lelkileg hogyan lehetne felhozni a falut? 
• Milyen helyi programok vannak, lehetnek? (mézturiz-

mus, tájház jobb kihasználása a falusi turizmus szá-
mára stb.)

• A fiatalokat hogyan lehetne megtartani a faluban?
• Mit akarnak az emberek, miben vesznek, vennének

részt?

A fellendülést jelentõsen segítené a két ország között le-
rombolt hidak, utak és vasútvonalak (például Ipolyság és
Drégelypalánk között) megfelelõ szintû helyreállítása – az
Ipoly menti szlovákiai és hazai kistelepülések régóta óhaj-
tott közös vágya –, ami a mai napig nem történt meg 

Vajon miért???

Budapest 2005. május 31.

Balogh Judit Anikó, 
Nagy Júlia

H

Gondolatcsere a szükséges jogszabályi változtatásokról

11

O R S Z Á G O S  N É P F Ô I S K O L A I  P R O G R A M O K

ár Magyarországon több próbálkozás történt már egy
magyar népfôiskolai típus kitermelésére, ez mindezi-

deig nem sikerült. Ugyanis az összes eddigi kísérlet felekeze-
ti alapon indult meg. A tatai népfôiskola volt az elsô, amely-
nek célja éppen az volt, hogy különbözô vallású, más-más vi-
szonyok között élô magyarokat hozzon össze. Mert a vezetô-
ségnek meggyôzôdése volt, hogy az egységes életet nem le-
het faktorokra széjjelszabdalni, mert akkor csak torzképet
kaphatunk.

(…)
Két hét rövid idô, mégis sokat lehet alatta végezni. Az ál-

landó együttlét, együttlakás – ami nélkül a tanfolyam semmi
sikert nem ért volna el – igazán testvéri közösségbe olvasztot-
ta a több felôl jött, vallásában sem egységes társaságot. A nép-
dalok, az önkéntelenül felvetôdött lelki problémák együttes
megbeszélése, a baráti beszélgetések mindennél erôsebb ka-
poccsal fûzték egybe a résztvevôket.

(Benda Kálmán: A tatai népfôiskola. Magyar Szemle,
Budapest, 1940, 38. köt., 4. sz.)

Nemcsak a hely szelleme – minthogy idei országos találko-
zónk éppen Tatán volt – sugallja, hogy e tudósítás mottójául
az egykori tatai népfôiskola emlékét idézzük. A Magyar Nép-
fôiskolai Társaság elsô elnökének fenti sorainál az idô közben
eltelt hatvanöt esztendô sem fogalmazta meg senki világosab-
ban a népfôiskolai törekvések lényegét.

Demokrácia és népfôiskola

Séta a tatai népfôiskolai emlékhelyek körül –  Az országos találkozó résztvevôi Magyary Zoltán szülôháza elôtt

A séta következô állomása: az egykori Népfôiskola épülete

B
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Önbizalom 
és cselekvőképesség
Népfőiskolák a fe lnőttképzésben

Balatonszepezd–Tata,  2008

Közép-Dunántúl i  Regionál is Felnőttképzési  és Népfőiskolai  Szövetség

2008

„Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk?

SZFK/14/2008 számú projekt 

Magyar Népfõiskolai Társaság
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Felnõttkori tanulás: soha nem késõ tanulni
Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye

Brüsszel, 2006. október 23.
COM(2006) 614 végleges

1. BEVEZETÕ

Az Európai Bizottság 2001-ben Az egész életen át tartó tanulás
európai térségének valóra váltása címmel kiadott Közleménye
és 2002-ben a Tanács által hozott Határozat az Élethosszig
tartó tanulásról hangsúlyozzák, hogy az élethosszig tartó ta-
nulás nem csupán a versenyképesség és a foglalkoztathatóság,
hanem a társadalmi felzárkóztatás, az aktív állampolgárság és
a személyes fejlõdés szempontjából is elengedhetetlen. Az
élethosszig tartó tanulásnak pedig alapvetõ eleme a felnõttkori
tanulás. 

A felnõttkori tanulásnak többféle meghatározása létezik,
azonban a jelen Közlemény definíciója szerint felnõttkori ta-
nulásnak tekintendõ a tanulásnak minden olyan formája, ame-
lyet felnõttek vállalnak, miután kiléptek az oktatási-képzési
rendszerbõl (történjék az akár pl. a harmadfokú [felsõfokú]
képzési szinten). 

Az oktatás és képzés kulcselemek a Lisszaboni Stratégia
gazdasági növekedésre, versenyképességre és társadalmi
felzárkóztatásra vonatkozó célkitûzéseinek megvalósításában.
Ebben az összefüggésben a tagállamok Nemzeti Fejlesztési
Programjukban (National Reform Programme) egyre növekvõ
mértékben elismerik a felnõttkori tanulás szerepét, ami többek
közt a személyes fejlõdés és kiteljesedés szempontjából is
figyelemre méltó. Néhány kivételtõl eltekintve azonban a meg-
valósítás nem kielégítõ. (1) Az oktatási és képzési rendszerek
többségének középpontjában továbbra is a fiatalok állnak, és
korlátozott mértékû haladás tapasztalható a rendszerek arra
irányuló átalakításában, hogy tükrözõdjék az egész életen át
szükséges tanulás igénye. Az élethosszig tartó tanulásban
további 4 millió felnõtt részvétele szükséges ahhoz, hogy a
részvételi arány tekintetében az „Oktatás és Képzés 2010”
munkaprogramban a tagállamok által elfogadott teljesítmény-
mutató megvalósuljon. (2) A közelmúltban végzett kutatások
(3) alátámasztják a felnõttkori tanulásba történõ befektetés
jelentõségét. Társadalmi és egyéni szinten egyrészt jobb
foglalkoztathatóságot, magasabb termelékenységet, jobb
minõségû foglalkoztatást eredményez – valamint csökkenõ
kiadásokat a munkanélküli-segély, a szociális juttatások, és az
idõ elõtti nyugdíjazás tekintetében –; másrészt a társadalmi
megtérülés is növekszik a nagyobb állampolgári részvétel, a
jobb egészségi állapot, a bûnesetek számának csökkenése és a
nagyobb személyes jólét és kiteljesedés révén. Idõsebb felnõtt-
korosztályban végzett kutatások rámutatnak, hogy a tanulásban
részt vevõ egyének egészségesebbek, aminek következtében
csökkennek az egészségügyi kiadások. (4)

A jelen Közlemény hangsúlyozza, hogy a felnõttkori ta-
nulásnak milyen lényeges hozadékai vannak, kezdve a kulcs-
kompetenciák mindenki által való elsajátításától a modern
munkaerõ-piac által igényelt foglalkoztathatóságon és mobi-
litáson át a társadalmi felzárkóztatásig. Levonja a tanulságokat
az „Oktatás és Képzés 2010” munkaprogram keretében a tagál-
lamokkal folytatott párbeszédbõl, valamint támaszkodik az EU
oktatási és képzési programjainak, különösen a Socrates pro-
gram Grundtvig alprogramjának tapasztalataira. (5)

Tükrözi a Communication on efficiency and equity
(Közlemény a hatékonyságról és esélyegyenlõségrõl) (6) által
vázolt megközelítést, nevezetesen hogy a reformok a
hatékonyabb és igazságosabb oktatási és képzési rendszerek
kialakítását tegyék lehetõvé. Emlékeztet arra, hogy a
Strukturális Alapok, és különösen az Európai Szociális Alap
(ESZA) potenciális támogatást nyújtanak az infrastruktúrák és
stratégiák kifejlesztéséhez. Továbbá aláhúzza olyan problé-
makörök fontosságát, mint a nemek szerinti megoszlás, az erre
vonatkozó adatok gyûjtése, az élethosszig tartó tanulás
elérhetõsége és az elõnyben részesített tanulási formák tekin-
tetében tapasztalható eltérések. 

A jelen Közlemény a 2007–2013-ra meghirdetendõ
Élethosszig Tartó Tanulási Program részét alkotó „Grundtvig”
program szükséges szakmapolitikai alapjaira is kitér. Továbbá
a 2007-ben kialakítandó cselekvési program érdekében a tagál-
lamok és az érdekeltek bevonásával a felnõttkori tanulásról
való közös gondolkodást indítványozza.

2. AZ ELÕTTÜNK ÁLLÓ KIHÍVÁSOK

Szakmapolitikai prioritások, források és konkrét érzékel-
hetõség tekintetében a felnõttkori tanulás nem mindig kapta
meg a megérdemelt elismerést, annak ellenére, hogy az elmúlt
években az élethosszig tartó tanulás politikailag hangsúlyos
helyre került. A politikai diskurzus és a valóság közötti ket-
tõsség még szembeötlõbb, ha az Európai Unió elõtt álló jelen-
tõs kihívások tükrében vizsgáljuk.

Versenyképesség

Az Európa elõtt álló alapvetõ kihívás: a gazdasági növekedés
fokozása és a munkaerõ teljesítményének növelése a társadal-
mi kohézió elvesztése nélkül. A világ más térségeiben tapasz-
talható nagy arányú fejlõdés azt bizonyítja, hogy az innovatív,
magas fokon álló, minõségi oktatás és képzés kulcsfontosságú
tényezõ a gazdasági versenyképesség szempontjából. Emelni
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Túristvándi Község Önkormányzata és az Országos
Fõépítészi Kollégium 2006. szeptember 6–8-án
Túristvándiban rendezte meg a XI. Országos Fõépítészi
Konferenciát. A tanácskozás résztvevõi a nyitó plenáris
ülésen elhangzottak ismeretében három szekcióban –
három, különbözõ megközelítésben – vitatták meg a
Konferencia címadó témáját. A Konferencia az alábbi
ajánlásokat fogalmazta meg: 

A FALU NÉMA KIÁLTÁSA

Édes Hazánk tündérkertje a vidék, s benne a falu, veszélyben
van. Az erõteljes átalakítás nem csak a mezõgazdasági ter-
melést – és ezen keresztül a tájat – változtatja meg, hanem
alapvetõen érinti a falvak társadalmát. A folyamat a
községeket fizikailag is súlyosan károsítja. Mégis van pad a
házak elõtt, még mindig ültet diófát a férfiember, tiszta még
a tekintet, egyenes még a gerinc, hitele van még a szónak,
erõs itt még a kézfogás és köszönnek egymásnak az
emberek. Ez gazdag szegénységük titka, ezért mosoly az
ország arcán a falu. Tõlünk függ, hogy gyönyörû szép ma-
gyar falvaink megmaradnak-e.

1. A Konferencia teljes mértékben egyetért és támogatja azt
az utóbbi idõben örvendetesen felerõsödõ folyamatot,
mely a tudatos vidékpolitikára, a tudatos falumegújításra
irányítja a figyelmet. Magyarország területének ugyanis
80%-a vidékies térség, e térségben lakik az ország
lakosságának 50%-a. A vidék részben az ország egésze
elõtt álló hosszú távú célok megvalósulásának színtere,
másrészt az ország egésze számára – így a városi tár-
sadalom számára is – új lehetõségeket kínál. A vidékpoli-
tika célja elsõdlegesen a vidéken élõ emberek élet-
minõségének javítása, azaz a lakóhelytõl független esély-
egyenlõség biztosítása. De célja a tudatos vidékpolitiká-
nak az ország területén élõ növény- és állatvilág, a talaj-
nak, víznek mint élõ környezetnek karbantartása, az
épített és a természetes környezet összhangjának õrzése.
Ezek tudatosítására maguknak a fõépítészeknek – társult
települési fõépítészeknek – is határozottabban kell
törekedniük és ennek fontosságát tevékenységükben
érvényre kell juttatni.

2. A falvak helyzetében csak akkor várható lényeges
javulás, ha gyökeres változás következik be a velük
foglalkozók szemléletében, a fejlesztésük és rendezésük
során alkalmazott módszerekben. Ha falvaink sorsán vál-
toztatni akarunk, nem a helyreállításukat, hanem a
megújulásukat kell elõsegíteni a vidéki lakosság szociális

és kulturális identitásának erõsítésével, a közösségfej-
lesztéssel; a regionális különbségeket és az ökológiai
szempontokat figyelembe vevõ gazdaságfejlesztéssel
(nem a társadalom van a gazdaságért, hanem a gazdaság a
társadalomért) és munkahelyteremtéssel, a falu és a táj
kapcsolatának megõrzésével, a történeti épületállomány
védelmével, az új épületek környezetbe illesztésével és
azok hagyományõrzõ módon történõ építésével.

3. A falumegújítás tartalmát mindenki számára
egyértelmûvé kell tenni. Az a rurális térségek kistelepülé-
seinek olyan komplex és programozott tevékenysége,
amely a településfejlesztési koncepcióra és településren-
dezési tervre alapozva, továbbá építve a falu hagyo-
mányaira és értékeire, egyúttal különös figyelmet szen-
telve a fenntartható fejlõdés követelményeire, integráltan
foglalkozik a település társadalmi és gazdasági  prob-
lémáinak megoldásával, valamint  a természeti és épített
környezet védelmével és fejlesztésével.

4. A falvak megújulása ugyan elsõsorban az ott élõk ügye és
ennek elõsegítése az azokat irányító önkormányzatok
feladata, de egyúttal nemzeti érdek is. Ki kell tehát dolgo-
zni a vidékfejlesztési stratégia mint országos alapdoku-
mentum önálló részeként a Falumegújítási Programot.
Csak ez a keret rendezheti végre össze a téma komplex-
itásából fakadóan a szükséges tennivalókat, támaszkodva
a nemzetközi tapasztalatokra is. Ennek érdekében
hatékony és intézményes koordinációra van szükség a
fejlesztés- és támogatáspolitika összehangolásában,
valamint ezeken a területeken növelni kell a
falumegújítást segítõ forrásokat.

5. Külön figyelmet kell fordítani az aprófalvakra, ame-
lyeknek léte folyamatosan veszélyeztetett. Jövõjüket
belsõ adottságaik, külsõ kapcsolatrendszerük, a
lokális és nemzeti érdekek kiegyensúlyozott, össze-
hangolt elemzése révén, velük együtt kell megfogal-
mazni. 

6. Egy adott táj településeinek feltétlenül együtt kell mûköd-
niük környezetük alakításában, formálásában és
értékeinek megõrzésében. Annak érdekében, hogy a fal-
vak kevésbé legyenek kiszolgáltatva az aktuális, önös
érdekeket érvényesíteni akaró táj- és településformáló
erõknek, igényeknek, biztosítani kell a közérdeket szol-
gáló önkormányzatok összefogását és hatékony
érdekérvényesítését.

Túristvándi – Budapest, 2006.  szeptember 

Országos Fõépítészi Kollégium

A FALU
A XI. Országos Fõépítészi Konferencia ajánlásai
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egyetemista és fõiskolás fiatalok. Elsõsorban Kemsével és a
környezõ ormánsági falvakkal, a drávamenti horvát fal-
vakkal ismerkedtek, követve többé-kevésbé azt a falukutató
módszert, mellyel elõdeik, Kovács Imréék is kutattak ezen a
tájon. 

Így hát szoros kapcsolatot tart a Kodolányi János Irodalmi
Társaság e szellemi mûhelyekkel, mert minden évben a
Kodolányi-emlékek is szóba kerülnek óhatatlanul a kutatás
kapcsán. Nem, lehet kihagyni Kiss Gézát sem, aki

„ORMÁNYSÁG” címmel írta meg máig a legteljesebben, a
tudomány eszközeit is felhasználva az Ormánság múltját és
jövõjét. Én, mint a Kodolányi János Irodalmi Társaság
elnöke nem engedhetem feledésbe menni Kiss Géza
munkásságát sem, hanem rangos rendezvényeken
emlékezünk meg róla is.

Tömös Mihó László
a Kodolányi János Irodalmi Társaság elnöke

Alulnézetben
A Ormánság múltját több oldalról is kiválóan feldolgozták.
Ennek ismerete azért szükséges, hogy tûnõdhessünk, miként
jutott jelenlegi állapotába, és mire számíthatunk.

A táj, a természeti adottságok gyökeresen nem változtak,
sõt, Magyarország egyik legjobban épségben maradt ter-
mészeti környezetével rendelkezik.

Mi történt hát valójában? Az elsõ világháborút követõen
határmenti terület lett, elvesztette szerves kapcsolatát a
Dráva jobb parti vidékével. Ezzel kapcsolatban érdemes
elolvasni a kevésbé ismert Thassy Jenõ „Veszélyes vidék”
címû memoárját. Ezt követõen már jelentkeztek problémák
az akkor még színtiszta magyar õslakosság körében,
melyekrõl szemléletesen írt Kiss Géza, Kodolányi, Móricz,
és még sokan mások. De még rémálmaikban sem gondolták,
hogy ez lesz az Ormánságból.

Mi volt a következõ csapás? A második világháborút
követõen hamarosan a jóbarát Tito Jugoszláviájából láncos
kutya lett, akitõl legalább annyira kellett félni, mint nyugati
szomszédainktól. A szokásos történet aknazárral, belépési
tilalommal és a „megbízhatatlan elemek” kitelepítésével.
Utóbbiak fõleg a legmódosabb, legértelmesebb parasztpol-
gárok, a kulákok voltak. õk maguk vagy soha nem tértek vis-
sza, vagy gyermekeiket arra presszionálták, hogy örökre
hagyják el a térséget. Megkezdõdött a lakosság „fel-
hígulása”, kicserélõdése. A betelepülõknek már nem voltak
gyökereik. Elveszett az az összetartó erõ, ami egy település-
bõl közösséget kovácsol.

Ez is volt a cél. Mindenki féljen, ne legyenek generációs
példaképei, csak a hatalom képviselõi. Példakép helyett
hangadók. Bach-huszárok helyett párthuszárok. Ne felejtsük
el, ez a mai napig így van, mind a jobb, mind a baloldal
részérõl.

A mindenkori hatalom nem szereti az önálló
közösségeket, a civil szervezeteket, az egyéniségeket. A
vazallusokat szereti, a manipulálható tömeget. Ez elõzõ
folyamatokról az Ormánságban figyelemreméltóan
emlékezik meg Berta Bulcsú, „Füstkutyák” címû
kisregényében.

És mi történt a helyben maradt lakossággal?
Bérmunkást csináltak belõlük a TSZ-ekben és az egy-két
kisüzemben. Az emberek elfelejtettek gondolkodni.
Megutálták a napfelkeltét, alig várták, hogy este legyen, és
közben megtanultak lopni. A korábban becsületes
embereknek már nem volt szégyen a közösbõl, a „nép
vagyonából” minden mozdíthatót hazamenteni. És nem
csak a materiális javakat lopták el, hanem ami talán
súlyosabb, az idõt, a munkaidõt. 

És akkor a több évtizedes falansztert követõen „nyakunk-
ba szakadt” a rendszerváltás. Jött az õsi „trükk,” kár-
pótlásként „földet osztunk”, addig sem figyelnek ránk, amíg
mi privatizálunk. De kinek osztunk földet? A több évtizede
városba származottaknak, a már túlságosan elöregedett, de
még hozzáértõ helyi lakosságnak, a mezõgazdasági bér-
munkásoknak. Minden hozzáértõ látta, hogy ez katasztrófa
lesz. Az is lett!

Már kárpótlási jegy formájában a földek egyik részét
felvásárolták a nepperek. Másik részén még pár évig kínlód-
tak a nosztalgiázó öregek, aztán vagy kihaltak, vagy õk is
áron alul eladták a földet. 16 év nagy idõ! És hova lett a
legtöbbször csak 5–10–15 hektár föld ára? És hova lettek a
nagy álmok? Jobbik esetben az emberek újra bérmunkások
lettek, csak nem a TSZ-ekben, hanem gyakran egy arc-
nélküli új, vagy idegen „földesúr” birtokán. És még õk a
szerencsések. A mezõgazdaságban dolgozók nagyobb része
földönfutó munkanélküli lett. A nagybirtokok újra kialakul-
nak, ami természetes is, hisz csak ezek lehetnek
versenyképesek. Nyugat Európában is ez a tendencia, min-
den tévhit ellenére. Lenne még egy kiút: értékesítõ, feldolgo-
zó szövetkezetet létrehozni. Na, de mi magyarok vagyunk,
az összefogás soha nem tartozott az erényeink közé. Ezért
hát várjuk a csodát.

És a csoda eljött, beléptünk az EU-ba. De az EU-nak nem
a mi termékeink kellenek, vagy legalábbis nem ebben az
összetételben, hanem a piac és esetleg a termõföld. És
megint rugalmatlanok vagyunk, megint nem tudunk változ-
tatni. Pedig már a csodák ideje lejárt.

M Ó D S Z E R T A N

9

Tanuljunk meg nyelvet tanulni!
Tanulási technikák, melyek az önálló nyelvtanulást segítik

Egy idegen nyelv kommunikációs szintû ismeretéhez körül-
belül olyan hosszú út vezet, mint a hobbikocogástól a maratoni
táv lefutásáig. Nincs olyan nyelvtanuló, aki a nyelvtanulás
maratoni távja alatt ne érezte volna már, hogy hiába erõlködik,
egyes szavakat, nyelvtani szabályokat képtelen megjegyezni,
vagy éppenséggel a rosszul megjegyzett kiejtéstõl, szavaktól,
szabályoktól nem tud megszabadulni. Sokan azért hagynak fel
a nyelvtanulással, mert úgy érzik, elértek egy ’platóra’, azaz a
rendszeres tanulás ellenére is egy helyben topognak, idegen-
nyelvi készségeik nem fejlõdnek. Akik feladják a nyelvtan-
ulást, döntésüket gyakorta azzal indokolják, hogy nincs
nyelvérzékük. A maratonfutó párhuzamánál maradva kijelen-
thetjük, hogy ahogy nincs olyan egészséges ember, aki ne
tudna futni, ugyanúgy nincs olyan ember, aki ne tudna egy ide-
gen nyelvet kommunikációs szinten megtanulni. Abban az
esetben, ha a nyelvtanulás objektív körülményei megfelelõek
(pl. heti rendszerességgel folyik az oktatás, a nyelvtanár
nyelvileg és módszertanilag is jól képzett, a nyelvtanuló rend-
szeresen készül a nyelvórákra – és a felsorolást még folytathat-
nánk), akkor biztos, hogy nem a nyelvtanulást feladó ember
képességeivel van baj, hanem a rosszul rögzült tanulási szoká-
sokkal. Ugyanakkor ez utóbbi oka sem a nyelvtanulóban kere-
sendõ, mert Magyarországon a tanulási technikák fejlesztésére
is hangsúlyt helyezõ nyelvoktatás csak az 1990-es évek végén
kezdett elterjedni. Tanulási technikákon mindazon ötleteket,
tippeket és trükköket értjük, melyek hozzásegítik a nyelvtan-
ulót ahhoz, hogy gyorsabban, hatékonyabban tanulja meg az új
kifejezéseket, nyelvtani szabályokat, a megtanultakra tovább
emlékezzen, azaz tudása minél tovább aktív maradjon. Ezen
kívül a tanulási technikák egyike-másika segít abban, hogy a
tanuló levetkõzze a mind szóbeli, mind írásbeli megnyi-
latkozástól való szorongást, illetve megkönnyíti a rögzült
nyelvi hibák korrigálását.

Az alábbi tanulási technikák az idegennyelv-tanulás folya-
matának minden mozzanatában sikeresen alkalmazhatók, de
áttekintésüket megkönnyítheti az egyes technikáknak az ide-
gennyelv-tanulás egyes részterületei köré csoportosítása. A
tanulási technikák felhasználási területei tehát a szókincsfe-
jlesztés, nyelvtantanulás, az íráskészség és helyesírás, az
olvasáskészség, a beszédkészség, a hallás utáni szövegértés
készsége, az autentikust megközelítõ kiejtés, és a hibajavítás.

A szókincsfejlesztés témaköréhez rendelhetõk mindazok a
technikák, melyek egyrészt a már egyszer megtanult szavak,
kifejezések elfelejtése ellen hatnak, másrészt azok a technikák,
melyek hozzájárulnak egy szervezettebb, kiterjedtebb szókincs
kialakításához:
• az új szavakat a szövegben emeljük ki színessel,
• ha a tankönyvünkhöz a kazettán levõ audioanyagot is be

tudjuk szerezni, akkor hallgassuk meg a lecke szövegét
többször,

• otthoni tanulásunk során olvassunk hangosan, a hangos
olvasás az idegennyelvi kiejtésünket is javítja,

• a hosszú, vagy (többszörösen) összetett szavakat hátulról
szótagolva memorizáljuk (pl.
schaft/sellschaft/gesellschaft/fluggesellschaft/ligflugge-
sellschaft/

• Billigfluggesellschaft),
• a megjegyzendõ szavakat írjuk le többször, egymás után,
• a nehezen megjegyezhetõ szavakat írjuk öntapadó

cédulákra és ragasszuk ki olyan helyre, ahol gyakran
tartózkodunk (íróasztal lámpája, számítógép képernyõje),

• osszuk be a megtanulandó szómennyiséget, pl. határozzuk
el, hogy minden nap 3 új szót tanulunk,

• a megjegyzendõ szavakat elalvás elõtt olvassuk át,
• németórán, televízióban, külföldön jártunkban „csípjünk

fel”, jegyezzünk meg és memorizáljunk új vagy gyakran
használt, esetleg regionális köznyelvi szavakat,

• érdemes szavakat szócsaládokban megtanulni (pl. ige –
fõnév: arbeiten – die Arbeit; fõnév – ige: das Museum –
besichtigen; melléknév – antoníma: kalt – heiß; idegen ere-
detû szó – német megfelelõje: die Produktion – die
Herstellung),

• keressük meg a magyar nyelvben is megtalálható interna-
cionalizmusok, nemzetközi kultúrszavak idegennyelvi pár-
ját,

• alakítsunk ki tudatosabb szótárhasználatot, áldozzunk idõt
arra, hogy megismerjük a szótár mikrostruktúráját, azaz
hogy mit jelentenek a szótárcikkben elõforduló rövidítések,
szimbólumok, alapvetõ nyelvtani kategóriák,

• tanuljunk meg nyelvi paneleket (pl. üdvözlés, búcsúzás,
köszönetnyilvánítás – Machen Sie’s gut! Passen Sie gut auf
sich auf! Die Freude ist ganz meinerseits. etc.),

• végezzünk tematikus szógyûjtést egy-egy lecke lezárása
után (pl. mit tudok már kifejezni az adott téma kapcsán – mi
merülhet még fel, azt hogy mondanám?),

• tanuljunk meg kívülrõl rövid memoritereket, szívünknek
kedves verseket, német dalszövegeket,

• ismerjünk szótárfüzet-variánsokat, így indokolt esetben
egyiknek a használatáról a másik típusra tudunk áttérni (pl.
egynyelvû szótárfüzet: szavak ill. 1–1 példamondat; két-
nyelvû szótárfüzet: szavak, anyanyelvi jelentéseik, példa-
mondatok)

• gyûjthetünk nyelvi nyalánkságokat, pl. karikatúrák, sikeres
reklámszövegek, szlogenek a tanult idegen nyelven,

• és ha minden kötél szakad: legyen kéznél mindig egy két-
nyelvû zseb- vagy kéziszótár!
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Mi történt közben a lakossággal? Mint már utaltam rá, a
lakosság összetételének változása már korábban
megkezdõdött, de az utóbbi 30 évben egy etnikai átren-
dezõdés is végbement. A ’60-as években is voltak a térség-
ben cigányok, de községenként csak 2–3 család. A kanász, a
csordás, esetleg állatkereskedõk, fõleg lókereskedõk. Õk
minden további nélkül beilleszkedtek a faluközösségbe.
Aztán voltak összefüggõ településeik (pl. a Gilvánfa mellet-
ti erdõben Zokogán, a siópusztai árok mentén…), ahol
ténylegesen embertelen körülmények között éltek, de a fér-
fiak dolgoztak. Ezeket a telepeket megszüntették (részben
erõszakkal) és lakosaikat beköltöztették a kis falvak
megüresedett házaiba, ahonnét az öregek kihaltak, gyer-
mekeik meg már a városban dolgoztak. Mivel a cigányság-
nak más a „kultúrája”, mihelyt kezdett túlsúlyba kerülni egy-
egy településen, az õslakosság, ha csak tehette, elmenekült.
Elsõsorban Sellyére, Vajszlóra, Pécsre költöztek.
Kialakultak olyan községek, ahol ma már 90–95%-ban csak
cigányok laknak. (Gilvánfa, Alsószentmárton… stb.). A
korábban tetszetõs, módos parasztházakat lelakták, a falu
képe megváltozott. Az, hogy a porták tönkrementek, nem
magyarázható csak a pénzhiánnyal. Ha egy leesett tetõc-
serepet, betört ablakot évekig nem teszünk a helyére, ha az
udvar, a kert szeméttel, gazzal telített, ha csak a legegysz-
erûbb éves meszeléseket sem végezzük el, az már mentalitás
kérdése. Annál is inkább, mivel a családból mindenki otthon
van, hisz kétségtelen, hogy a rendszerváltás utáni
munkanélküliség elsõsorban õket sújtotta. A cigányság
önmagát gettósítja. Ez persze országosan is így van, és az
egymást követõ kormányoknak még elképzelésük sincs,
hogy mit kezdjenek ezzel a problémával. Könnyen
kikövetkeztethetõ, hogy pár évtized múlva hány százaléka
lesz az összlakosságnak cigány. 

Hol van a stratégia, a hosszú távú elképzelések? Ez a
kérdés nem oldódik meg magától, és nem oldja meg helyet-
tünk se az EU, se más. 

És jelenleg mit csinálunk most már nem csak a cigányság-
gal, hanem az õ szintjükre süllyedõ elszegényedett helyi
lakossággal is? Egyszóval, újratermeljük õket.

Lehet-e egy életen keresztül, vagy több generáción át
munkanélküliként élni, és csak segélyekbõl, közmunkákból
(közhasznú, közcélú munkákból) tengõdni? Ezek iszonyú
pénzébe kerülnek a társadalomnak, és nincs mögötte teljesít-
mény, nincs megfelelõ számonkérés, így nincs erkölcsi
nevelõ hatása, nincs perspektíva, csak máról holnapra való
tengés-lengés.

Talán hasznosabb lenne ezekkel a pénzekkel a vál-
lalkozókat támogatni, és kötelezni õket, hogy ezért tartós
munkanélkülieket hosszú távon alkalmazzanak. Mert aki
profitorientált, az nem tûri el a lógást, a szándékos kártételt,
a teljesítmény hiányát. Ezzel mintegy „védett” munkahe-
lyeket teremthetnénk.

Amivel mindannyian egyetértünk hosszú távon, az

oktatás, a képzés lehet megoldás. Ezt is ketté kell választa-
nunk, felnõtt- és ifjúsági oktatásra.

Mi van jelenleg a felnõttképzésben? Elsõsorban nem a
piac igényeinek megfelelõ képzés történik, ha tudják egyál-
talán, hogy mit igényel a piac. Jól hangzó szlogen az õsi
mesterségek felújítása, kosárfonás, szõnyegszövés,
teknõvájás, fafaragás… stb., csak éppen nem lehet vele
pénzt keresni. A képzésben részt vevõk közül sokan tudják
is, és nem szívvel-lélekkel vesznek részt az oktatásban,
hanem mert ez egy projekt része, valamennyi pénzt kapnak,
ha végigülik az elõadásokat. Rövid távon ez is több nekik a
semminél. Nagyon jó üzlet ez az oktatóknak, hisz részben a
pályázatokat is már e célból írják. Visszacsatolás nem
történik, hogy hányan tudnak megélni a képzés során
elsajátított anyagból, ami érthetõ is, hisz kiderülne, hogy
fölösleges pénzkidobás volt az egész.

Mint ahogy 16 év kellett ahhoz, hogy kiderüljön, olyan
diplomásokat olyan szinten képeztünk százszámra, akikre
nincsen szükség. Kinek a pénzén? Az oktatásunk minden
szinten mélypontra süllyedt. Mi az, hogy a világ elsõ három-
száz felsõoktatási intézményében nincsen egyetlen magyar
sem? Mi az, hogy 20% funkcionális analfabétánk van? Mi
joggal büszkék vagyunk arra a tíz fölötti Nobel-díjasra, akik
magyar iskolákból indultak el. Ez nem csak pénz kérdése,
hisz akkor sem volt gazdag Magyarország.

A jövõ pedig egyedül az oktatásra alapozható. Miért csak
a gagyit, a felszíneset vesszük át idegen országoktól, miért
nem a példaértékû finn oktatást? Azért, mert percemberekké
váltunk. Mert önmagunknak is hazudunk. 

Még néhány gondolatot a pályázatokról, melyeknek az
lenne a szerepe, hogy segítsék egy térség fejlõdését. Hát nem
mindig ez történik. Nem arra pályázunk, amire ténylegesen
szükség van, hanem amire kiírás, lehetõség van. Jellemzõ
pályázatok: járdaépítés; temetõi út, temetû rendbetétele;
ravatalozó építése; közösségi ház építése; gáz bevezetése. 

Ez mind nagyon szép és kell, csak éppen nem visz elõre.
Az, hogy a temetõket rendbe tesszük, ahol õseink alszanak,
belsõ igénybõl kell, hogy fakadjon, nem állami pénzekbõl.
Az, hogy közösségi házakat építünk és újítunk föl, ott ahol
nincs már közösség, és azokat nem tartjuk fenn: pénzki-
dobás. Az, hogy iszonyú költségeken gázt vezetünk be
munkanélküli falvakba, ahol még a vizet és az elektromos
áramot sem tudják kifizetni, és a helyi erdõket a Pécsi
Hõerõmûhöz szállítjuk be: ésszerûtlenség.

Persze mindenre van magyarázat, az elmondottak tételes
cáfolatára is. 

Még mindig nincs veszve semmi, csak próbáljunk meg
õseink egyszerû paraszti eszével gondolkodni és cselekedni.

Sellye, 2006. november 23.

Keszei Tamás
Ormánság Fejlesztõ Társulás

E A E A
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Eszmecsere a konferencia szünetében

Az EAEA közgyûlése több más programmal is társult, köztük a Felnõtt Tanulók Hete fesztivál is helyett kapott, Avilés-ben elsõ
alkalommal. A fesztivál célja itt is – ahogy Európa-szerte –, hogy látványos akciókkal hívják fel a figyelmet az élethosszig tartó
tanulás fontosságára. A szabadtéri zenei és képzõmûvészeti eseményeket oktatási kirakodóvásár is kiegészítette.

Az EAEA Budapesti Kapcsolati Irodája
és a brüsszeli központi iroda munkatársai
közösen dolgoztak a közgyûlés lebo-
nyolításán.

A közgyûléshez csatolt további program volt a Spanyol Népi
Egyetemek Szövetségének (FEUP) közgyûlése is és további
fontos panelbeszélgetések is zajlottak az európai felnõttképzés
legfontosabb szereplõinek részvételével.

Aközgyûlésrõl részletes beszámoló olvasható angolul a www.eaea.org oldalon, ahol a vonatkozó dokumenumok – így például a
szervezet tevékenység-beszámolója is  – letölthetõk.
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Az Európai Felnõttképzési Társaság és a Felnõttoktatás
Nemzetközi Tanácsa több éve rendszeres konzultációk
keretében közösen készül a VI. Felnõttoktatási
Világkonferenciára (CONFINTEA VI), amely Brazíliában
lesz 2009-ben.

Mi a jelentõsége a Confintea VI-nak a világban és mi a
jelentõsége az európai régió számára?

A felnõttoktatás közel egy évtizednyi fejlõdésének,
régi és új problémáinak áttekintésére ad lehetõséget, s
egyben az elõretekintésre is, elsõsorban Európa és a
globális világ viszonyának és egybekapcsolódásának
kérdéseit illetõen. Az európai szervezet teljes egészében
támogatja a globális felnõttoktatási tanácsnak A tétet
képezõ kulcstémák c. dokumentumát, amely négy fõ
témát javasol a középpontba állítani a 2009-es világta -
nács  kozás elõkészületeiben: 

• a szegénység és a felnõttoktatás 
• a bevándorlás és felnõttkori tanulás kapcsolata 
• a felnõttoktatás az Oktatás Mindenkinek és a

Milléniumi Fejlesztési Célkitûzések nevû programok-
ban

• olyan új szakpolitikai fejlesztés és jogalkotás szük-
ségessége, amely minden megkülönböztetés nélkül
biztosítja a tanuláshoz való jogokat.

Az V. CONFINTEA-t követõen nemhiába vetõdött fel
igényként az ajánlások, fejlesztési javaslatok civil moni-
toringja1, hiszen a szavak tengerét jelentõ, korábban elfo-
gadott ajánlások, ígéretek és kormányzati elkö -
telezettségek teljesülése sok esetben „írott malaszt”
maradt. Nem sok értelme van évtizedenként ugyanazt
deklarálni.  

Ez a dokumentum inkább vitát kezdeményezõ kérdésfel-
vetések sora, semmint értékelés, vagy kötelezõ iránymutatás.
Az V. Confintea 2003-as idõközi értékelésére akkor az
EAEA készített egy beszámolót a saját tevékenységérõl.2

Három fontos üzenet szól a 2008-as, Budapesten sorra
kerülõ regionális elõkészítõ konferencia vitáihoz és a 2009-
es brazíliai világtalálkozóhoz.  

1. a biztos eligazodáshoz nem árt emlékezni arra, amit
valaha helyesen láttunk, akartunk és tettünk

2. az európai felnõttképzéspolitika-fejlesztés (adult 
learning policy development) egyedülállóan pozitív
egy térség nemzetközi együttmûködésében, amit

fejleszteni kell és dialógus formájában ki kell
szélesíteni

3. a szolidaritást globalizálni kell, amiben Európának
különleges a felelõssége

1. TANULNI A MÚLTBÓL. VISSZA KELL SZEREZNI
AZ EREDETI TETTEK ÉS GONDOLATOK ÉRVÉNYÉT

Ha áttanulmányozzuk az UNESCO és CONFINTEA doku-
mentumokat 1949-tõl 1997-ig és 2003-ig – több mint fél
évszázadnyi idõszak! –, a fejlõdés hihetetlenül nagy és jelen-
tõs, még ha nekünk a jövõ kihívásaihoz kell is igazod-
nunk.3A fejlett európai országok kis csoportjához (1949)
képest egyre jobban kiszélesedett a részt vevõ államok és
civil szervezetek száma, s a konferenciák, dokumentumaik,
a megelõzõ fórumok, kutatások növekvõ színvonala nagy-
ban hozzájárultak a felnõttképzés és felnõttkori tanulás
(adult education and learning) világméretû fejlõdéséhez. S
ezen keresztül a társadalmi és gazdasági fejlõdéshez. Ebbõl
a szempontból fontos állomás volt a Napirend a Jövõ
számára 1997-es dokumentum, amely szakmai és
tudományos kutatások sorára alapozva, minden korábbinál
átgondoltabb programot ajánlott a tagállamoknak. Most
mégis egy másik UNESCO dokumentumra, az 1976-os
Ajánlások a felnõttoktatás fejlesztésérõl címûre szeretnénk
hivatkozni, amely a második világháborút követõen az elsõ
alaposan kidolgozott felnõttoktatás-fejlesztési szakpolitikai
dokumentum. A ’76-os elõször ajánlásként fogalmazott meg
fogalmakat és olyan fontos alapelveket, amelyeknek
érvényesítéséért 30 év után is néha kicsinyes, napi
küzdelmeket kell folytatni a XXI. század elején.4 Mind a
’97-es hamburgi, mind az 1976-os nairobi dokumentumban
megtalálható minden téma, probléma és javaslat, amit azóta
is rendszeresen napirenden tartunk, s ezt tesszük most, 2008-
ban és majd 2009-ben is.

Megéri néhány további szót vesztegetni a ’76-os doku-
mentumra, mert forrásnak tekinthetõ a tekintetben, hogy
honnan kell kezdenünk a gyökereinket megerõsíteni. Azóta
sincs például jobb definíciója a felnõttoktatásnak. A doku-
mentum megfogalmazásaiban a személyiség és annak
méltósága áll a középpontban: „… az oktatás és a képzés
lehetõséget biztosít mindenki számára a személyisége teljes
kibontakoztatására”. S az okmányban a képzettség és a tudás
mellett ugyanolyan fontos volt „az olyan képzés és attitûd-
formálás, amely alkalmassá teszi az egyéneket a személyi -

Globalizálni a szolidaritást
Az EAEA kérdésfelvetései a Confintea VI elõkészítéséhez*
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ségük teljes kibontakoztatására”. El lehetne ma képzelni,
hogy az ún. „üzleti hatékonyság” fogalmába beletartozzék az
a képzés, amely „kifejleszti azon kreatív képességeket, ame-
lyekkel akár egyénileg, akár közösségben új anyagi javak és
szellemi, esztétikai értékek állíthatók elõ”?... S a mai aktív
állampolgárság „halvány” fogalma vajon eléggé elõtérbe
helyezi-e, hogy az állampolgári tudatformálás „különösen
meg kell hogy célozza a független és kritikus gondolkodás-
mód kifejlesztését”?

Ahogy az EAEA alapításának 50 évfordulóján (2003) is
hangsúlyoztuk: a múlt egyik fontos üzenete, hogy az európai
szervezet mindig is törekedett a felnõttkori tanulás társadal-
mi és demokratikus jelentéstartalma teljességének a gyakor-
latba ültetésére. Nem nosztalgiáról van szó, a világ néhány
évtized alatt nagyot fordult. De jó tudni, hogy érdekcsopor-
tok sokaságának szakpolitikai fejlesztési ajánlásai, s a
tudományos kutatások garmadája között, mi az, ami tovább -
ra is biztosan a jövõbe mutat.  

2. AZ EU-BAN ÚJ LENDÜLETET VETT A FELNÕTTKORI
TANULÁSSAL KAPCSOLATOS SZAKPOLITIKA FEJLESZTÉSE

A Memorandum az élethosszig tartó tanulásról c. 2000-ben
megszületett dokumentumot követõen, a 2000-es évek
közepére került napirendre, hogy a felnõttoktatás mint az
élethosszig tartó tanulás egyik fontos pillére, önálló poli-
tikai ajánlás tárgya legyen. Az EAEA büszke arra, hogy
nyílt tenderen elnyert tanulmánya, a Trends and Issues in
Adult Education in Europe,5 (Trendek és témák a felnõt-
toktatásban, Európában), számos más tanulmánnyal együtt,
hozzájárult a 2006-ban megszületett felnõttoktatási aján-
láshoz – Felnõttkori tanulás: tanulni sohasem késõ6 –, és az
ajánlás alapján kidolgozták a Cselekvési Terv a Felnõttkori
Tanulásról: Tanulni soha nem késõ.7 címû programot.
Mindezzel a Lisszaboni Stratégiának – amely az Unió
legátfogóbb politikai programja – külön elismert és integ -
ráns részévé vált a felnõttkori tanulás. 2010-ig, s azt
követõen a lisszaboni folyamatot folytató újabb EU pro-
gramban a felnõttoktatás fejlesztése állandó és önálló elem
lesz, ami nagyjelentõségû elõrelépés. A két Közlemény
alapján számos további kutatás, fejlesztés, és tender-
tevékenység indult el, nem beszélve arról, hogy az
Élethosszig tartó tanulás 2007–2013 program jobban
összpontosít – elsõsorban a Grundtvig programon keresztül
– a két megfogalmazott cél megvalósításának segítésére. A

2006-os Közlemény a következõ öt fontos üzentet fogal-
mazta meg: 

1. A részvételt akadályozó tényezõk megszüntetése 
2. A felnõttkorit tanulás minõségének biztosítása
3. A tanulási eredmények elismerése és jóváhagyása
4. Befektetés az idõsebb népességbe és a bevándorlókba 
5. A felnõttkori tanulás monitorozásának fejlesztése

Bizonyos értelemben új és pozitív elem, hogy az
emberierõforrás-fejlesztés, a munkaerõpiaci képzés és a
szak képzés hagyományos dominanciájához képest nagyobb
hangsúly került a társadalmi beilleszkedésre (social 
inclusion), a nem-formális tanulásra (non-formális adult
learning), az idõskor (ageing), a bevándorlás-népesség-
mozgás (migration) és a felnõttképzés (adult education)
kapcsolatára. Új szemlélet a „tanulási eredmény” hangsú -
lyozása és mindenféle tanulás elvi egyenrangúságának elis-
merése. Elõtérbe került a nem-formális felnõttkori tanulás
nagyobb mértékû átláthatóságának, minõségfejlesztésének
szükségessége, a felnõttoktatói szakma fontossága.
Felmerült az igény a felnõttoktatás terén szükséges, sajátos
indikátorok és ún. célszintek bevezetésére is a fejlõdés
elõsegítése és monitoringja érdekében.  Mindezek évti ze -
dekkel mérhetõ jelenetõs elõrelépéseket jelentenek.

A Bizottság persze még most is a saját apparátusának
nehézkes önmozgása, és a sokszor a tagállami önállóság
elvére hagyatkozó érdektelenség, valamint a sokszínûségre
hivatkozó érdekellentétek Szküllája és Kharübdisze között
hajózik. Óvja Isten a sziklába ütközésektõl. Tárgyilagosan
meg kell állapítani, hogy az Oktatási és Kulturális
Fõigazgatóság felnõttoktatással foglalkozó egységével
kialakult egyre jobb megértés és partnerség nem jelenti azt,
hogy a fejlesztési ajánlásokban megfogalmazott feladatok
megvalósítása elõtt ne tornyosulnának továbbra is akadá-
lyok. Ilyen elõször is a saját szakmai erõforrásaink kellõ,
hatékony mobilizálásának a hiánya. De ott van egy több
évtizedes gát is: a nem-szakmai felnõttoktatás gyenge pozí-
ciói. További elem a Bizottságra nehezedõ, átláthatatlan,
nehézkes bürokrácia, valamint bizonyos hagyományos
érdekcsoportok bénító primátusa. Mindez a finanszírozási
stratégiák megváltoztatási nehézkességében is világosan
kiütközik. 

Az európai térség elöl jár a felnõttkori tanulás (adult
learning) fejlesztésében, és a Bizottságnak éppúgy, mint a
szakmai szervezetek, NGO-k számára is fontos, hogy ered-
ményeiket és problémáikat megvitathassák egymással és
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megoszthassák a világ más térségeivel. Ezáltal az EU maga
is nagyot léphet tovább a fejlõdésben. Mindehhez a
budapesti regionális konferencia elõkészületet, a 2009-es
világtalálkozó pedig kivételes fórumot jelenthet. 

3. GLOBALIZÁLNI A SZOLIDARITÁST

Egy átlagos felnõtt tanuló is tudja, hogy a globalizáció
hajtómotorja nem a felnõttoktatás. Ugyanakkor kevés
annak a beavatkozásnak a mennyisége és minõsége, amit a
felnõttoktatásnak kötelessége lenne megtenni. Az
1985–1994 közötti és az 1995–2004 közötti idõszakban a
fejlõdõ országokban a felnõttkori írás-olvasási készség
68%-ról, 77%-ra nõtt.8 Ugyanezen periódusok alatt
globális szinten az írás-olvasási készség népességen belüli
aránya 76%-ról, 82%-ra emelkedett. Mindemellett még
mindig 774 millió fõ analfabéta és 80 millió iskoláskorú
gyermek nem jár iskolába. Egy felnõtt írástudóvá tételének
egységnyi becsült ára 50–100 USD között mozog. Az anal-
fabéta felnõttek 85%-ra 35 országban található (660 mil-
lió). A Dakarban 2000-ben megfogalmazott cél, hogy 50%-
ra csökkentsék  az analfabéták arányát, 2015-ig a támogató
országoktól 5,6 milliárd USD-t tenne szükségessé,
miközben a tényleges támogatási felajánlások és
elkötelezettségek csak 1,5 milliárd USD-ra rúgnak. Mint
köztudott, csak az elsõ amerikai bankmentõ csomag több
mint 800 milliárd USD-t tartalmazott, s összeszámolható,
mekkora nagyságrendû csomagok követték ezt az EU-ban
is.  Az alfabetizációs példa találó, még ha kis szelete is a
felnõttkori tanulásnak, amit évtizedek óta leszûkítenek az
írás-olvasás tanítására. Az UNESCO központi honlapján
még olyan rovat sem található, hogy „felnõttoktatás és ta -
nulás” 

Mit jelent a szolidaritás globalizációja?
Kétféle dolgot. A felnõttoktatás hatókörét ki kell

szélesíteni a „globális citoyen” felfogás és együttmûködés
alapjain (mozgalom); továbbá a nemzetközi, szakmai mo -
dernség és versenyképesség szabványainak kialakítását és
egymástól, kormányoktól való elvárását közösen kell
érvényesíteni. A kettõ szorosan összefügg és egyformán
fontos. Nem lehet színpadias feszültség-levezetõ mozgalmi
show-k rendezésével feloldani a növekvõ globális különb-
ségeket, s nem lehet a relatíve fejlett EU szakmai ered-
ményeit más körülmények és struktúrák közötti viszonyok

és értékrendek közé átültetni. Ugyanakkor a különbségek
megértéséhez és kezeléséhez sokkal több kölcsönös
erõfeszítésre van szükség.  

– Mindenekelõtt a felnõttoktatás missziójának megújítása
lenne kívánatos. Széles, pluralista és humanista értelmezésre
és gyakorlatra van szükség annak jegyében és annak hangsú-
lyozásával, hogy a felnõttoktatás a társadalmi különbségek
és igazságtalanságok csökkentéséért és a személyiség
méltóságának szolgálatában áll. Elsõdleges társadalmi,
közösségi missziója van, nem pusztán individuális, reduk-
cionista, eszköz- és gazdasági jellegû, mint ami az elmúlt
évtizedben egyoldalúan érvényesült.

– E tekintetben az Európai Parlament képviselõinek és
más döntéshozóknak a jelenleginél nagyobb befolyására van
szükség. Az EU általános intézményi és politikai
nehézkessége és a különféle válságok már régóta napirendre
tûzték a bürokráciaellenesség és a civil társadalom hatékony
bevonásának puszta hangoztatásán való valóságos túllépést s
a kihívással szembenézõ programok megindítását. A felnõtt -
kori tanulás ezen a téren fontos szerepet játszhat.   

– A felnõttoktatás önmagában nem képes társadalmi
strukturális változásokat elérni, de programjába kell vennie,
hogy segítse a globális világ kormányozhatóvá válását és
átláthatóvá, ellenõrizhetõvé és irányíthatóvá tételét a sok-
féleség, a méltányosság, az egyenlõség és a béke jegyében.

– Küzdeni kell az UNESCO egyetemességének teljes
értékû, az oktatásban játszott szemléleti dominanciájának
visszaszerzéséért. Ez nem jelenti azt, hogy mind az
UNESCO-nak, mind a brüsszeli Bizottságnak ne kellene
átvennie valamennyit például az OECD és más szervezetek
hatékony munkamódszereibõl. Az UNESCO-n belül pedig
el kell elismertetni a felnõttoktatás és az élethosszig tartó
tanulás szerepének kiemelkedõ fontosságát. A párizsi
UNESCO kinyilatkoztatások önmagukban nem elégségesek.
Meg kell erõsíteni az UNESCO hamburgi Élethosszig tartó
Tanulás Intézetének a státuszát és szerepét.  

– Az európai térségen belül különös jelentõséget kell biz-
tosítani az EU 27-ek közötti különbségek csökkentésének, az
új tagállamok és jelöltek másodosztályú státusza teljes fel-
számolásának, és az Uniónál szélesebb Európai Tanács
tagországok és szervezetek egyenrangú partnerként történõ
bevonásának9

– A felnõttoktatást és az élethosszig tartó tanulás területét
integrálni kell az Európai Szomszédsági Politika programjá-
ba, s a együttmûködés integráns részévé kell tenni.10 

– Túl kell lépni az EU 27-ben a „nemzeti alapú”
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nemzetközi együttmûködés egyoldalúságain. Érvényt kell
szerezni annak a belátásnak, hogy az egész EU, tagállamai és
a nemzetközi donorok közös, dialóguson alapuló,
koordinált, globális együttmûködése érhet csak el bármilyen
hatékony eredményt a mai globális trendek sodrása
közepette. Az ún. Észak–Dél támogatások felét az EU és
tagországai adják globális szinten. De vajon milyen
hatékonysággal? E tekintetben az transzatlanti szakmai
együttmûködés és etikai felelõsség újragondolása is szük-
séges.

u     u     u

A szakmai primátus letéteményesi kényelme Európában is
múlté. A világ más dinamikus térségei mást és másként akar-
nak elérni és fejleszteni az felnõttoktatásban is. S a világ
elõre menetelét a szegényebb és elmaradottabb többség
fogja meghatározni, mert leginkább õk érdekeltek a változá-
sokban és a méltányosság érvényesítésében. Az európai
térség szakmai szervezeteinek õszintén tanulniuk kell a
törekvéseikbõl és támogatniuk kell azokat a globális
párbeszéden keresztül.  

Dr. Szigeti Tóth János 

* Sz. Tóth János, mint az EAEA elnöke a szervezet
számára készítette az alábbi vitaanyagot 2008 nyarán,
tehát még a pénzügyi világválság láthatóvá válása
elõtt, amit az elnökség megvitatott és elfogadott, mint
munkadokumentumot. 
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Hogyan tanulunk?
Szociológiai felmérés népfõiskolai szerepvállalással

A Magyar Népfõiskolai Társaság „Tanulási formák sok-
színûsége: hogyan tanulunk?” címmel megbízást nyert a
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet pályázatán
olyan, országos hatókörû felmérés megvalósítására, amely
(reprezentatív mintavétel alapján) a teljes magyar felnõtt
népesség tanulási motivációját hivatott feltárni. A kutatás
elsõrendû célja a hazai felnõttképzésnek a tényleges
igényekhez való lehetõség szerinti közelítése.

A kutatást a szakértõi team úgy tervezte meg, hogy a
célirányos kérdésekre kapott válaszok mind a különbözõ
lakossági régek (munkavállalók, munkaadók, munka -
nélküliek), mind pedig a felnõttképzés szolgáltatók és
irányítók elvárásairól és elképzeléseirõl képet adjanak. Ennek
érdekében felmérõink az ország 7 régiójában (megyénként
100–100) 2100 kérdõívet töltenek ki a reprezentativitás
szempontjai szerint kiválasztott személyekkel közösen. A
személyes adatfelvételt megyénként 3–4 fókuszcsoportos
beszélgetés is alátámasztja (12–16 fõnyi részvétellel), majd
személyes (telefonos és/vagy online) megkereséssel a
munkaadók, döntéshozók és ellátók (megyénként 10–10
személy) körére is kiterjed a vizsgálódás.

FELKÉSZÜLÉS TÁGULÓ KÖRÖKBEN

A kérdõívek és egyéb munkaanyagok kialakítását 2008
októberében kezdte meg a Magyar Népfõiskolai Társaság
elnökének irányításával a felnõttképzés valamint a szocioló-
gia szempontjait képviselõ szakértõi csoport. A többféle
szempontnak több lépcsõben való egyeztetése után jelentõs
állomást jelentett a tervezõknek a térségi koordinátorokkal
közös több napos mûhelymunkája Balatonszepezden január
elsõ felében, majd a hónap végén szintén Balatonszepezden
egészült ki a munkacsapat a felmérõk szélesebb körével.

2009. január 24–25-én a kutatási projekt irányítóin és a
hét térségi koordinátoron kívül a leendõ kérdezõbiztosok
kéttucatnyi csoportja végezte el végezte el a „puding-
próbát” – azaz a kérdéssorok alapos tartalmi és logikai
„átrágása” után a gyakorlatban is kipróbálták a
munkaeszközöket (gyakorlaton természetesen azt kell
értenünk, hogy szerepjáték-szerûen, páronként, majd pedig
(fókusz)csoportként „játszották el” az interjú-, illetõleg a
csoportos beszélgetés szituációt.

K U T A T Á S
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A kétnapos felkészítõ tréning természetszerûleg csapatépítõ
játékkal kezdõdött. A régiók képviselõinek bemutatkozását
Diósi László (Ipoly-menti Népfõiskolai Társaság) animálta.
Ezt követõen Sz. Tóth János PhD ismertette nagy vonalakban
a Magyar Népfõiskolai Társaság kutatási programját. A mód-
szertani kérdésekrõl négyen is szóltak. A célokról, célcsopor-
tokról, a kiválasztás szempontrendszerérõl és módszereirõl
Baka József (Jelen-Lét Szabadmûvelõdési Egyesület) és Nagy
Júlia (Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség) beszélt,
majd az interjúkészítés munkaeszközeit (kérdõívek) Keresztesi
József (Magyary Zoltán Népfõiskolai Társaság) és Porkoláb
Lajos Bihari Szabadmûvelõdési és Népfõiskolai Egyesület)
mutatta be.

A kérdõívek tartalmáról alább részletesebben szólunk, a
kiválasztás szempontjairól azonban itt kell megjegyezni, hogy
a mintavételnél sajátos gondot jelent a reprezentativitást szol-
gáló véletlenszerûség és a kutatás tárgyának megfelelõ
célirányos merítés. Tekintve azonban, hogy a kutatás nem sta-
tisztikai számszerûségek megállapítására irányul, hanem (a
tanulással kapcsolatos) jellegzetes attitûdök feltárására –
melyeknek elemzése nyomán a zárótanulmány lesz hivatott
felnõttképzés-politikai következtetések levonására –, aligha
sértik meg a szociológiai felmérés szakmai szabályait az aláb-
bi megkötések.

A megyei szinten megcélzott 100 fõnek – akiket képzések
résztvevõibõl, munkaügyi kirendeltségek névjegyzékeibõl,
álláskeresõ klubok és hasonló csoportok tagjaiból célszerû
kiválasztani – az alábbi arányok szerinti megoszlását tartja
kívánatosnak a kutatási terv:

Munkaerõ-piaci státus:
munkavállaló 40 %
munkanélküli 40 %
egyéb 20 % 
(nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, GYES-en, 
GYED-en lévõk, börtönbõl szabadultak)

Iskolai végzettség:
Befejezetlen általános iskola 40 %
Általános iskola 20 %
Szakmunkásképzõ 20 %
Szakközépiskola, gimnázium, fõiskola, egyetem 20 %

Nem:
nõ 50%
férfi 50 %

MIRE KÍVÁNCSI A FELMÉRÉS?

A 64 kérdést tartalmazó kérdõív (természetesen a személy
szerinti azonosíthatóság nélkül) a válaszadó társadalmi státusá-
nak az alábbi lényeges vonásaira terjed ki:

• Lakóhelyének jellege, lakóhelyéhez való viszonya
• Neme, életkora
• Legmagasabb iskolai végzettsége, igazolható szak -

képzettsége
• Munkaerõ-piaci mobilitása, jelenlegi munkahelye (ha

van), foglalkozása, munkaköre, beosztása
• Ha munkanélküli, mióta? Elõzõ munkahelye(i),

munkaköre(i)
• Idegennyelv-tudása

A tényszerû adatok után a válaszadónak a tanulással kap -
csolatos élményei és értékítéletei következnek. Az iskolai
kudarcok és sikerek felidézése, azok okának, forrásának
(tanárok, tantárgyak, tanulócsoport, közösségi események)
behatárolása után a „második eséllyel” kapcsolatos
elképzeléseket kutatja a kérdõív. Ide tartoznak az élettervek és
az esetleges sikeres vagy sikertelen tanulási próbálkozások.

Leendõ kutatóink föliratkoznak a kutatás
terepének áttekintõ térképére

K U T A T Á S
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A második rész kérdéssora arra irányul, hogy a válaszadó
milyen tanulási színtereken szerezte az általa legfontosabbnak
tartott ismereteit, készségeit, és ezeket milyen mértékben tudta
hasznosítani, illetõleg tartja átadhatónak szûkebb és tágabb
környezete számára.

A harmadik kérdéscsoport azt kutatja, milyen formában,
miért tanul(t) vagy tanulna szívesen a megkérdezett személy, s
melyek a tanulását és tanulási eredményeinek elismerését meg-
nehezítõ, vagy éppen azt segítõ tényezõk. Kitõl kér(t) segít-
séget, ha a tanulásban, a tanulási utak megválasztásában
önerõbõl nem boldogul(t), illetve milyen további, tanulással
kapcsolatos tervei vannak.

Végül pedig az adatközlõ családi, gazdasági és szocio-kul-
turális profiljára vonatkozó kérdések zárják a kérdõíves beszél-
getést.

A fókuszcsoportos beszélgetések lényegében ugyanezt a
problematikát járják körül – vagy ha tetszik, exponálják,
amennyi ben megelõzik az egyéni adatfelvételt.

A PUDING KÓSTOLÓJA

A kérdõívvel kapcsolatos nyitott kérdések tisztázása és néhány
megfogalmazás pontosítása után a részvevõk plénuma párokra
oszlott, mégpedig azon elv alapján, hogy egymást eddig nem,

Gyakoroljuk a fókuszcsoportos interjúkészítést

Nagy Júlia koordinátor felvázolja térsége sajátosságait

K U T A T Á S
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A kiválasztás vezérelvei – szociológiai 
és földrajzi jellemzõk

Magas munkanélküliség, sok roma, peremváros, agglome -
ráció, aprófalvak Pest megyében

Országhatár / megyehatár mente / apró-, kisfalvak – 
Szobi kistérség: SZOB, LETKÉS, NAGYBÖRZSÖNY,
VÁMOSMIKOLA (4)

Megyehatár mente, tanyás térség, köztes zóna, érdekes
gazdasági-igazgatási központ – Ceglédi, nagykátai, dabasi
kistérség és egyes kistérségi központok, városok:
ABONY, ALBERTIRSA, CEGLÉD, NAGYKÖRÖS,
CEGLÉDBERCEL, CSEMÕ, ÚJSZILVÁS (7),
NAGYKÁTA, TÁPIÓBICSKE, TÁPIÓSZELE,
TÁPIÓSZECSÕ (4), DABAS, ÖRKÉNY (2), MONOR,
KÁVA (2), VÁC, ASZÓD, RÁCKEVE, 
ÉRD (megyei jogú város), VERESEGYHÁZ

Budapesti agglomeráció: KEREPES, VECSÉS, POMÁZ,
GÖD, FÓT, ZSÁMBÉK (6)

Jellegzetes roma közösségek még a településeken a fen-
tieken kívül: CSOBÁNKA, DÁNY, ZSÁMBOK,
GALGAHÉVÍZ (4)

Összesen 34 település (Pest megye 186 településébõl)
Egyéni interjúk: Varga Gyula, Balogh Judit, Szabó
Julianna
A 4–5 fókuszcsoportos interjú tervezett helyszíne:
Kerepes, Ráckeve, Vecsés, Nagykáta (ezeket Varga Gyula
vezeti, segítik Balogh Judit, Szabó Juli)

Összeállította:
Budapest, 2009-01-28.

Nagy Júlia
KMR koordinátor

A MINTAKIVÁLASZTÁSRA JAVASOLT TELEPÜLÉSEK PEST MEGYÉBEN
100 interjú; 60 egyéni, 40 fókuszcsoportos elkészítésére javaslat

vagy kevéssé ismerõk kérdezzék egymást, azaz válaszoljanak
közösen az attitûd- és/vagy szükséglet-feltáró kérdéssorra.

A jóllehet még nem „élesben”, de már a gyakorlatban zajló
ellenõrzõ munka újabb pontosítások szükségességére hívta fel
a figyelmet. Ezeket a „tesztelõk” a szerkesztõi csoportot
képviselõ Kárpáti Zoltán PhD (MTA Szociológiai Intézet)
közremûködésével nyomban érvényesítettek is a szövegben.

Hasonlóképpen, szerepjáték-szerûen próbálták ki a fókusz -
csoportos beszélgetést is a résztvevõk, a tervezés során pon-
tosan megszerkesztett forgatókönyv alapján. A módszertani
bevezetõ után – melyet B. Balogh Edit (KIFE) és Fehér
Lászlóné (Zalai Népfõiskolai Egyesület) tartott – két csoport
alakult. Az egyiket B. Balogh Edit, Fehér Lászlóné és Porkoláb
Lajos mediálta, a másikat Baka József, Nagy Júlia és Diósi
László mediálta (a harmadik személy ilyenkor a vélemények
rögzítését végzi).

A gyakorlati munka értékelésére mindkét esetben
Keresztesi József vállalkozott. A felkészítési program

lezárásaként pedig Mihályfi Márta (Magyar Népfõiskolai
Társaság Népfõiskola Intézet) a feladat-ütemezés egyeztetése
után átadta a felmérés résztvevõinek a munkaanyagokat és a
szükséges dokumentációt.

A munkaprogram a továbbiakban a következõképpen
alakul:

2009. április közepéig lezajlanak a fókuszcsoportos
beszélgetések, elkészül a 2100 interjú és a 210 online
lekérdezés. Ez követõen a felmérõ munka valamennyi
résztvevõje kiértékelõ megbeszélésen vesz részt. Április
végéig megtörténik a teljes adatfeldolgozás, június közepéig
pedig elkészül az elemzõ tanulmány, mely június folyamán
kötet formájában jut el a címzettekhez – azaz mindazokhoz,
akikre bármiféle felelõsség hárul a hazai felnõttképzés
korszerûsítéséért.

A munkabizottság ajánlásit országos zárókonferencia is
hivatott alátámasztani június végén.

t. i.

K U T A T Á S
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Újra – mint mindig, ha nem valamilyen sürgõsen
megoldandó feladatra gyûlünk össze – elõkerült az örök
kérdés: közérdekû szolgáltatásra vállalkozó nonprofit
szervezet vagyunk, vagy hasonló belsõ motivációjú szemé-
lyiségeket eszmei közösségbe tömörítõ mozgalom? Most
azonban nem a „nagy” – nem-formális felnõttképzési
intézményként regisztrált – népfõiskolai szervezetek és a
„kis” – klubszerûen mûködõ – közösségi-mûvelõdési
szervezõdések létfeltételeinek különbözõségérõl volt szó,
hanem minden fajta kö -
zös(ségi) tevé kenység cél -
járól, értelmérõl.

A civil szerepvállalás
motivációit ezúttal nem a
társadalom-lélektan foga-
lomrendszerében próbáltuk
megragadni, hanem –
lelkészi inspirációra – egy
átfogóbb gondolatrend-
szerben (mely nek adott
esetben durva leszûkítése
lenne, ha teológiainak
neveznénk). Általános emberi (ha tetszik antropológiai)
igazságot gon dol hattunk tovább a szó székrõl elhangzó
evangélium-rész let és az abból kibontott – messze nem ruti-
nszerû – prédikáció nyomán. Mely ékes szóval bizonyította,
hogy ugyanarról a valóságról többféle nyelven lehet igazat
szólni.

Hogy világos legyen, mirõl beszélek, idéznem kell
magát az evangéliumi részletet, s bizonyos vagyok benne,
hogy ha az idézet kissé terjedelmes is, magáért beszél,
lehetõvé téve a tudósító számára, hogy saját szavaiból
kevesebbel terhelje az Olvasót.

Márk evangéliumának 10. részében, útban Jeruzsálem
felé Jézus harmadszor jelenti tanítványainak eljövendõ
szenvedéseit és majdani feltámadását, Isten országának
eljövetelét. Ekkor következik az alábbi párbeszéd. (A bib-
liai versszerkezetet a könnyebb követhetõség érdekében
feloldotta e sorok írója.)

„És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt
mondván: Mester, szeretnõk, hogy amire kérünk, tedd meg
nékünk.

Õ pedig monda nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek?
Azok pedig mondának néki: Add meg nékünk, hogy

egyikünk jobb kezed felõl, másikunk pedig bal kezed felõl
üljön a te dicsõségedben.

Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit kértek.
Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom; és meg -
keresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, amellyel én
megkeresztelkedem?

Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. Jézus pedig
monda nékik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom,
megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én meg -

keresztelkedem, megke -
resz telkedtek; de az én
jobb és bal kezem felõl
való ülést nem az én dol-
gom megadni, hanem
azoké lesz az, a kiknek
elkészíttetett.

És hallván ezt a tíz
tanítvány, haragudni kez -
dének Jakabra és Jánosra.

Jézus pedig magához
szólítván õket, monda
nékik: Tudjátok, hogy

azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak,
uralkodnak felettök, és az õ nagyjaik hatalmaskodnak 
rajtok.

De nem így lesz közöttetek; hanem aki nagy akar lenni
közöttetek, az legyen a ti szolgátok; és a ki közületek elsõ
akar lenni, mindenkinek szolgája legyen.

Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgál-
janak, hanem hogy õ szolgáljon, és adja az õ életét vált-
ságul sokakért.”

Megszívlelendõ tanítás. Érdemes lenne megfontolni a
képviseleti demokráciák korában is…

Talán épp ezért idézte föl a kisoroszi református
gyülekezet lelkésze, a Makkai Sándor Protestáns
Népfõiskolai Egyesület elnöke a Budapest Környéki
Népfõiskolai Szövetség kétnapos – szakmai és ünnepi –
rendezvényébe illesztett istentisztelet alkalmát megra -
gadva…

De ha hivatásos képviselõink tekintetében (nem csupán
a választottakat, hanem mindenféle „közszolgát” értve) túl-
zott követelmény volna is ez, a civil társadalom valójában
altruista motivációk alapján mûködik – sugallta a prédiká-
ció. De nem csak sugallta, ki is mondta – és itt illeszkedett
egyértelmûen az istentisztelet a népfõiskolai rendezvénybe.

Népfõiskola: szolgáltatás vagy szolgálat?
Gondolatok a templomban

Általános emberi (ha tetszik antropológiai)
igazságot gondolhattunk tovább a
szószékrõl elhangzó evangélium-részlet és
az abból kibontott – messze nem rutinszerû 
– prédikáció nyomán. Mely ékes szóval
bizonyította, hogy ugyanarról a valóságról
többféle nyelven lehet igazat szólni.
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T Ö R T É N E L E M

Ám a civil identitás erõsítésén kívül (legalább) még egy
fontos emberi üzenete volt az igehirdetésnek. Az ihletett
prédikátor bibliai toposzokból mai szemlélettel és nyelven
szerkesztett példabeszéddel késztette további elmélyült
gondolkodásra hallgatóságát. Eszerint egy gyülekezet új
lelkészt akar választani és e célból tucatnyi jelentkezõt
hallgat meg a presbitérium. Ádámtól kezdve Ábrahámon,
Noén, Józsefen, Mózesen, Dávid és Salamon királyokon,
prófétákon és apostolokon át csupa szent és kanonizált
személy alkalmasságát vizsgálja. Természetesen minde-
gyiküknek megvannak a maguk (közismert) pozitívumai,
de valamennyiük élettörténetében és karakterében talál-
hatók bizonyos (szintén közismert) aggályos pontok is. Így
a gyülekezet bizony lelkész nélkül marad… Hacsak nem
jutnak a bírálók arra a belátása, hogy mindannyian emberek
vagyunk, ilyen és olyan tulajdonságokkal, életünk során
szerzett érdemekkel és elkövetett botlásokkal, s ha lehet-
séges ítéleteinket elõítéletekként emeljük magunk és
embertársaink közé, közösségeink cselekvésképtelenné
válnak és széthullanak. Ha mûködõképes társadalomban
akarunk élni, lehetséges partnereinknek legalább a mini -
mális bizalmat elõlegeznünk kell, s a továbbiakban ki-ki a
közös munkában felmutatott teljesítménye alapján
minõsüljön. 

Egy jó prédikáció a maga nemében irodalom. A jó irodal-
mi alkotás pedig mindig sokrétû, s így többféle – egymásnak
nem ellentmondó – olvasata is lehetséges. Én a fentieket
olvastam ki Makkai Lilla népfõiskolai gondolatébresztõ
elõadásnak (is) tekinthetõ prédikációjából…

Melyet figyelemreméltó adaléknak tekinthetünk ahhoz a
minduntalan elõtüremkedõ dilemmához, hogy mi a
népfõiskola: szolgáltatás vagy szolgálat (használjuk most
ezt a szót mozgalom helyett)?

Kizárólagosan nyilvánvalóan most sem tudunk a
kérdésre válaszolni, de közelebb jutunk a válaszhoz, ha
tudomásul vesszük, hogy valódi népfõiskola ott jön létre,
ahol a közösségi szolgáltatásra olyan személyek vállalkoz-
nak, akiknek személyiségében jelen van a belsõ késztetés a
közösség szolgálatára, akik „akkor boldogok”
(szerényebben szólva: akkor érzik jól magukat), ha
közösen munkálkodnak valamilyen nem „hétköznapi”,
egyéni boldogulásukon túli eszmei cél, a mindenkor adott -
nál vonzóbb jövõkép megközelítése érdekében.

trencsényi

Vesd össze…
Megállapítások egy 70 éve készült felmérésbõl

(…)
A munkanélküliség elleni küzdelem Magyarországon

intézmé nyesen megszervezve nincsen, holott a legtöbb állam
nagyszabású és részleteiben igen változatos programmok
alapján dolgozik e területen. A már bekövetkezett
munkanélküliség következményeinek leküzdé sére alkalmazott
eszközök is igen szerények és nem kielégítõek, csupán a
munkanélküliség által okozott helyzet materiális vonatkozá-
saival foglalkoznak, holott a munkanélküliség következményei
között az erkölcsi, a kulturális és a szociális vonatkozások
legalább is olyan figyelmet érdemelnének, mint az anyagiak. A
munkanélküliek anyagi támogatásának alapja az ínségadóból
évenként befolyó összeg s ezen felül az a hitel, amelyet a hely-
hatóságok, illetve törvényhatóságok e célra költségvetésükbe
beállítanak. Ma már a támogatás elsõsorban közmunka jut-
tatásával történik, ez azonban a munkanélküliek teljes
munkaidejét és munkaerejét általában nem szokta kihasználni.
Több nyire csak az eltartandó családtagok számához alkal -
mazkodó számú napon át adnak szerény díjazás mellett
végzendõ munkára lehetõséget. E munkák szembetûnõ gaz-
dasági értéke, megfelelõ szervezettség híján, korántsem áll
arányban a rájuk fordított kiadásokkal, erkölcsi értéke pedig a
keresztülvitelnél alkalmazott helytelen módszerek miatt még
kevesebb. Vannak természetesen egyes helyeken örvendetes és
minden elismerést megérdemlõ kivételek, de a helyzet
általános képe mégis csak kedvezõtlen.

A magyar ipari munkásság túlnyomó része alacsony bérébõl
nem tud magának a bizonytalanság idejére félretenni.
Munkából való elbocsátása esetén, minthogy munkaadóját a
szolgálati évek szerint alakuló összegû végkielégítés
fizetésének kötelessége nem terheli, mint pl. ezt az olasz és
német munkás esetében látjuk, mindjárt a leg elsõ idõpontban,
tehát már átmeneti munkanélküliség esetén is vég zetes
helyzetbe kerül. Lakbérét nem tudja megfizetni, aminek kila -
koltatás a következménye, tehát szükséglakásban helyezik el.
Ez a máról holnapra bekövetkezõ mélybezuhanás csaknem
mindig súlyos lelki megrázkódtatással kapcsolatos. A szük-
séglakások általában a városokat körülvevõ nyomortelepeken
vannak s ezeknek légköre úgyszólván minden odakerülõt
befolyásol. Igen kevés esetben lehet hatásától szabadulni. Az
ottlakók egy része az eredetileg is munka kerülõk sorából kerül
ki. A másik rész olyanokból áll, akik sokszor éveken át haszta-
lanul kerestek munkát s végül a reménytelenség nyomása alatt
beletörõdtek a változhatatlanba. Tudomásul vették, hogy a gaz-
dasági életnek, a társadalomnak nincsen munkájukra szük sége
és elfogadták a rájuk kényszerített szociális parazitizmust. A
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Ám a civil identitás erõsítésén kívül (legalább) még egy
fontos emberi üzenete volt az igehirdetésnek. Az ihletett
prédikátor bibliai toposzokból mai szemlélettel és nyelven
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lelkészt akar választani és e célból tucatnyi jelentkezõt
hallgat meg a presbitérium. Ádámtól kezdve Ábrahámon,
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prófétákon és apostolokon át csupa szent és kanonizált
személy alkalmasságát vizsgálja. Természetesen minde-
gyiküknek megvannak a maguk (közismert) pozitívumai,
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Melyet figyelemreméltó adaléknak tekinthetünk ahhoz a
minduntalan elõtüremkedõ dilemmához, hogy mi a
népfõiskola: szolgáltatás vagy szolgálat (használjuk most
ezt a szót mozgalom helyett)?

Kizárólagosan nyilvánvalóan most sem tudunk a
kérdésre válaszolni, de közelebb jutunk a válaszhoz, ha
tudomásul vesszük, hogy valódi népfõiskola ott jön létre,
ahol a közösségi szolgáltatásra olyan személyek vállalkoz-
nak, akiknek személyiségében jelen van a belsõ késztetés a
közösség szolgálatára, akik „akkor boldogok”
(szerényebben szólva: akkor érzik jól magukat), ha
közösen munkálkodnak valamilyen nem „hétköznapi”,
egyéni boldogulásukon túli eszmei cél, a mindenkor adott -
nál vonzóbb jövõkép megközelítése érdekében.

trencsényi

Vesd össze…
Megállapítások egy 70 éve készült felmérésbõl

(…)
A munkanélküliség elleni küzdelem Magyarországon
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beállítanak. Ma már a támogatás elsõsorban közmunka jut-
tatásával történik, ez azonban a munkanélküliek teljes
munkaidejét és munkaerejét általában nem szokta kihasználni.
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arányban a rájuk fordított kiadásokkal, erkölcsi értéke pedig a
keresztülvitelnél alkalmazott helytelen módszerek miatt még
kevesebb. Vannak természetesen egyes helyeken örvendetes és
minden elismerést megérdemlõ kivételek, de a helyzet
általános képe mégis csak kedvezõtlen.

A magyar ipari munkásság túlnyomó része alacsony bérébõl
nem tud magának a bizonytalanság idejére félretenni.
Munkából való elbocsátása esetén, minthogy munkaadóját a
szolgálati évek szerint alakuló összegû végkielégítés
fizetésének kötelessége nem terheli, mint pl. ezt az olasz és
német munkás esetében látjuk, mindjárt a leg elsõ idõpontban,
tehát már átmeneti munkanélküliség esetén is vég zetes
helyzetbe kerül. Lakbérét nem tudja megfizetni, aminek kila -
koltatás a következménye, tehát szükséglakásban helyezik el.
Ez a máról holnapra bekövetkezõ mélybezuhanás csaknem
mindig súlyos lelki megrázkódtatással kapcsolatos. A szük-
séglakások általában a városokat körülvevõ nyomortelepeken
vannak s ezeknek légköre úgyszólván minden odakerülõt
befolyásol. Igen kevés esetben lehet hatásától szabadulni. Az
ottlakók egy része az eredetileg is munka kerülõk sorából kerül
ki. A másik rész olyanokból áll, akik sokszor éveken át haszta-
lanul kerestek munkát s végül a reménytelenség nyomása alatt
beletörõdtek a változhatatlanba. Tudomásul vették, hogy a gaz-
dasági életnek, a társadalomnak nincsen munkájukra szük sége
és elfogadták a rájuk kényszerített szociális parazitizmust. A
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Bevezetõ

Az Új Széchenyi Terv foglalkoztatás-
ról szóló fejezete azzal kezdődik, hogy 
megállapítja, az előző kormányzati po-
litika lemon dott az alacsonyan képzett 
emberekről. 

„Lényegében az történt, hogy száz-
milliárdokat fizettünk azért, mert az elő-
ző kormány azt gondolta, hogy az ala-
csony képzettségűek nagy része képtelen 
aktív szerepet vállalni a társadalomban.  
A társadalom peremén élők foglalkoz-
tatási problémáit fenntartó, bőkezűen 
diszkriminatív rendszer arra épült, hogy 
nincs pozitív válaszunk arra a kérdésre, 

mivel járulhat hozzá a közjóhoz az ala-
csony képzettségű, munkaképes korú, 
munkával nem rendelkező 800 ezer em-
ber.” 1

A dokumentum javaslata szerint: 
• Tegyük egyértelművé, miért fontos, 

hogy több százezer ember újra teljes 
jogúan kapcsolódhasson be a társa-
dalmi munkamegosztásba;

• Az alacsonyan képzettek foglalkozta-
tási problémáin bármilyen munkale-
hetőség javít;

• Az alacsonyan képzettek elhelyezke-
dését leginkább a munkahelyek hiá-
nya gátolja;

• Az elhelyezkedés lehetőségét nagy-
ban javíthatnák a munkaerőpiac mű-
ködését gördülékenyebbé tevő tevé-
kenységek;

• A munkaügyi döntéseknél a munka-
erőpiacon kívüliek érdekeit jobban 
figyelembe kell venni;

• A foglalkoztatáspolitika céljainak na-
gyobb figyelmet kell kapniuk.

A teendők sorára tesz javaslatot a tervezet:
• Fejlesztési források megfelelő célzá-

sa pld. az alapkészségek fejlesztésre
• Az alacsonyan képzetteket foglalkoz-

tató vállalkozási formák ösztönzésé-
re (mint a közmunka, vagy a védett 
piaci foglalkoztatási formák, mint a 
szociális szövetkezet) 

• A munkanélküli csoportok élethelyze-
téhez jobban illeszkedő foglalkoztatá-
si formák kialakításának ösztönzése.

• A legális foglalkoztatást könnyítő, 
ösztönző szabályozási és adórendel-
kezések bevezetése.

A névtelenek társadalmi csoportja
Alapkészség fejlesztéssel az alacsony iskolai végzettségûek 
felzárkóztatásáért
(részlet a Magyar Népfõiskolai Társaság fejlesztési projekt tervének bevezetõ tanulmányából)

1 Új Széchenyi Terv
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• A tágan értelmezett oktatási rendszer-
ben (közoktatásban, szakképzésben, 
felnőttképzésben, munkahelyi ta-
pasztalatszerzés során) mindenki ál-
tal meg szerzett alapfokú képességek, 
készségek szintjének emelése.

Az MNT-t leginkább az alapkészsé-
gek fejlesztése és a mindenki által meg-
szerzett alapfokú képességek, készségek 
szintjének emelése foglalkoztatja, mivel 
több, mint egy évtizedes hazai és nem-
zetközi gyakorlati tapasztalatokat szer-
zett a Ma gyar Népfőiskolai Társaság a 
felnőttek alapkészség felmérése és fej-
lesztése terén. Továbbá ehhez most már 
kapcsolhatóvá váltak – csak példasze-
rűen említve – a speciális vállalkozási, 
foglalkoztatási formák, mint a közfog-
lalkoztatás, vagy a szociális földprog-
ram, továbbá a szociális szövetkezetek 
létrehozása és működtetése. 

A szakterület elemzése

Az Állami számvevőszék kutatása 
(2009)2 alapján: „Meghatározó becslé-
sek szerint Magyarországon a felnőtt 
korú népesség közel 16%-a funkcioná-
lis analfabéta. Ez azt jelenti, hogy a fel-
nőtt lakosság jelentős része az ún.„ala-
csony tudásszintű” rétegbe tartozik, 
azaz rendelkezik ugyan az iskolaköte-
les kor keretében megszerezhető isko-
lai végzettséggel, nem képes azonban 
az írás és olvasás alapvető készségét 
a mindennapi élete során ténylegesen 
használni. Ez komoly akadálya annak, 
hogy a munkaerő-piacon hasznosítható 
képzettséget szerezzen, vagy szükség 
esetén átképzésben vegyen részt. Emel-
lett a népesség több mint 30%-a alul-
képzett, s ez olyan tudásbeli hiányokat 
jelent, amelyek megfosztják attól, hogy 
válsághelyzetben munkahelyet, szak-
mát tudjanak váltani.”  Steklács János a 
Magyar Olvasástársaság elnöke szerint 
az unióban nagyjából 20-30 százalékra 
tehető a funkcionális analfabéták ará-
nya. Szerinte nálunk minden negyedik 

felnőtt az lehet. Meg kell állapítanunk, 
hogy ezzel kapcsolatban nincs egységes 
– a nemzetközi szabványokkal egyező – 
megállapodás, és rendszeres empirikus 
adatfelvételek sincsenek. 

Az alacsony iskolázottság és a gyenge 
munkaerő piaci pozíció összefüggésé-
ben a „hátrányos helyzet”, mint fogalom 
meghatározása is az egyik tényező ab-
ban, hogy kevés szó esik az alapkészsé-
gekben hiányokkal küszködőkről. Erről 
az ÁSZ emlegetett 2010-es tanulmánya 
is külön szól. 3 Mi több, ugyanez a ta-
nulmány a mai napig ezt tartja az egyik 
legfontosabb oknak, hogy a felnőttkép-
zésért felelős minisztérium nem készített 
adekvát cselekvési programot a célcso-
port munkaerő piaci helyzetét javító, a 
hátrányos helyzet jellemzőin alapuló, 
meghatározó, egységes cselekvési ter-
vet. Az ÁSZ elemzés megállapítása 
szerint ennek a csoportnak a munkaerő 
piaci helyzete az elmúlt időszakban to-
vább romlott, illetve ők állnak ma is elő-
térben, ha a legproblematikusabb társa-
dalmi csoportról beszélünk. 

„A kiválasztott ismérvek alapján, a 
vizsgálat értékelése szerint a hátrányos 
helyzetű személyek esélyegyenlősége 
és alkalmazkodó képessége érdemben 
nem változott, munkaerő-piaci helyzete 
pedig romlott. A különböző hátrányos 
jellemzőkkel bíró célcsoportok részére 
indított központi-, regionális munka-
erő-piaci programok ellenére jelenleg is 
a legproblematikusabb réteg a legfeljebb 
alapfokú iskolai végzettséggel rendel-
kező és a 25. életévét be nem töltött pá-
lyakezdő.” (ÁSZ, 2010 uo.) 

Nézzük meg a felnőttek országos kép-
zettségi helyzetképét, majd térjünk rá 
a régió szintű megközelítésre, hogyan 
jelenik meg a munkaerő piaci igények 
előrejelzéseiben az ún. alacsony iskolá-
zottságúak kérdése.4  Az egyik probléma 
a felnőttképzési törvény hiányaiban ke-
resendő, a törvénnyel összefüggő másik 
probléma pedig a törvényalkalmazás hi-

ányosságai. Az Országgyűlés Fejlesztési 
Koncepciójában (2004) és az arra épülő 
kormány által elfogadott, az egész éle-
ten át tartó tanulás stratégiájában célként 
sze repelt a hátrányos helyzetű személyek 
felzárkóztatása, az esélyegyenlőségük, 
alkal mazkodó képességük biztosítása. 
A cé lokkal összhangban a foglalkozta-
tást elősegítő támogatások nyújtásánál 
az RMK-k részére irányelvként szere-
pelt a hátrányos helyzetű célcsoport-
hoz tartozó személyek munkaerőpiacra 
történő visszatérésének elősegítése. Az 
ÁSZ 2009-es kutatása szerint ugyanak-
kor a felnőttképzési törvény elsősorban 
a szakképzés, mint felnőttképzési tevé-
kenység elsődlegességét támogatja. Em-
líti ugyan az „általános célú felnőttkép-
zést” is, de a gyakorlatban kevés olyan 
lehetőséget nyújt, amely biztosíthatná az 
ilyen jellegű képzések nagyságrenddel 
történő növekedését, jóllehet az ilyen 
képzési formák képesek lennének pótol-
ni az alapképzettségbeli hiányokat. Ez 
a probléma már több mint egy évtize-
des, hiszen a 90-es évek közepén induló 
OECD felnőttkori, írás-olvasás felméré-
sekhez a magyar adatfelvétel a 2000-es 
kiadásban jelent meg először. A kanadai 
és svájci kezdeményezésbe az OECD 
évről évre újabb országokat vont be. A 
2000-ben megjelent Literacy in Infor-
mation Age kutatás végkövetkezetései 
úgy szólnak, hogy a felnőttek 25-75% 
közötti részének írás és olvasás készsé-
ge nem felel meg a mai információs és 
tudásgazdaság követelményeinek. Mi-
után a mutatók rengetegében a magyar 
adatok alapján mindig az ország csopor-
tok utolsó egyharmadában szerepelünk, 
minden további nélkül ki lehet jelenteni, 
hogy ez az arány nálunk közel van a fel-
nőtt lakosság 75%-ához. 

Az azóta eltelt egy évtized alatt nem 
történt semmi a kutatás magyarországi 
következtéseinek levonására, és tény-
leges cselekvésre. Az OECD további 
munkáiban Magyarország már részt 
sem vett: Adult Literacy and Lifeskills 
(ALL) Survey, amelynek anyagát First 

2 A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Állami Számvevőszék Kutató Intézete, 2009 október
3 A hátrányos helyzetű emberek fogalmát a jogszabályok, a központi programok, valamint a felnőttképzés szereplői különbözőképpen definiál-

ják és értelmezik. A vizsgálattal érintett szervezetek a hátrányos helyzet jellemzőire 50 ismérvet jelöltek meg a 800/2008/EK rendelet 45, az 
Fktv., a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (Sztv.), a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint az MPA foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásáról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet által rögzített hátrányos helyzetű személy megha-
tározásai,valamint az adott szervezet saját szempontjai alapján.

4 Új Széchenyi Terv 
 Jelentés a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzé-

séről
 2010 december Állami Számvevőszék (a továbbiakban ÁSZ 2010) 
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Results of the Adult Literacy and Life 
Skills Survey Ottawa and Paris Statis-
tics Canada Organisation for Economic 
Co-operation and Development, címmel 
2005-ben publikálták. Ezt követően in-
dult a PISA-hoz hasonlóan – amely az 
ifjúsági korosztályt érinti – az OECD 
felnőtt kompetenciákat mérő program-
ja a: Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC) – Documentation. Mindezek 
komoly kormányzati felelősséget vet-
nek fel a nemzetközi munkaerő piaci 
verseny képesség tekintetében, ugyanis 
lényegében cserbenhagyták a magyar 
munkavállalókat. Olyan hátrányok ak-
kumulálódtak, akkumulálódnak, ame-
lyeket nem lehet egy-két év alatt felszá-
molni, s amely egyre drágább lesz, minél 
később fognak hozzá a felszámolásához. 
Miközben a legfejlettebb országok nagy-
szabású, többmilliárdos, közpénzekkel 
támogatott alapkészség fej lesztési prog-
ramokat indítottak el a 90-es évek köze-
pétől és 2000-től, addig az európai ösz-
szefüggésben közepes, vagy elmaradott 
fejlettségű tagországok homokba dugták 
a fejüket és képzéskutatásaikat és a fel-
nőttképzési alapkészség fejlesztést teljes 
egészében, vagy nagyrészt elhanyagol-
ták.    

A fejlesztés iránti kereslet és 
a kapcsolódó kínálati elemek 
elemzése

Az a munkaerő piaci képzések fő prob-
lémája, hogy főként a képzésbe könnyen 
bevon ható rétegekre épít. Az ÁSZ 2009-
ben publikált tanulmányának adatai 
szerint 2007-ben a képzésbe bevontak 
23,4%-a általános iskolai végzettséggel, 
szakmunkás végzettséggel 23,2% , kö-
zépiskolai végzettséggel 39,8% és fel-
sőfokú végzettséggel 9,1% rendelkezett. 
Ez összesen 95,5%. Az egyéb, s talán 
általános iskolai végzettségi szint alatti 
csoport tehát 4,5%-t képviselhet a szá-
mok összeadása alapján. 

A tanulmány bemutatja a felnőtt-
képzés finanszírozási helyzetét is, azt 
hogy a különböző források mekkora 
szerepet játszottak 2007-ben és 2008-
ban az iskolarendszeren kívüli felnőtt-
képzés finan szírozásában. Az egyik 
legfigyelemre méltóbb adat, hogy a fel-
nőttképzés finanszírozásban a két leg-
nagyobb részt a munkáltatók (36,4 % 
és 38,1 %) és a képzésben részt vevő 
természetes személyek (33,5 % és 29,3) 

vállalják. Ez azt mutatja, hogy az iskola-
rendszeren kívüli felnőttképzés valóban 
egy piac, ahol a képzések közel 70 szá-
zalékában (a képzési költség arányában) 
a megrendelő és a szolgáltató közvetle-
nül lép egymással kapcsolatba, és csak 
az esetek kisebb hányadában finanszí-
rozza a képzést harmadik fél (MPA, EU 
stb.). (ÁSZ, 2009). 

Ezt a megállapítást és következetést 
több tekintetben is vitatjuk. Vélemé-
nyünk szerint alapvetően az állam ál-
tal létrehozott kvázi piac működött a 
vállalati támogatások jó részében, ahol 
egyébként még csak véletlenül se for-
dul elő alapkészség fejlesztés. Másrészt 
a természetes személyek finanszírozása 
a fizetőképes, magasabb iskolázottságú 
csoportokból került ki, s nem azoktól 
származik, akik alapkészség fejlesztés-
re szorulnak. Felemásan téves tehát a 
tanulmány azon prognózisa, hogy „Az 
államnak tehát ezen a piacon mindene-
kelőtt szabályozási feladatai (minőség-
biztosítás, fogyasztóvédelem) vannak. 
Finanszírozóként elsősorban a hátrányos 
helyzetű rétegek képzésbe vonása érde-
kében célszerű megjelennie.” 

 
A Magyar Népfőiskolai Társaság 

azzal ért egyet, amit az Új Széchenyi 
Terv leszögez, hogy a társadalmi pola-
rizáció és leszakadás az állam feltét-
len beavatkozását teszi szükségessé az 
úgymond „piaci helyzet normalizálása” 
érdekében is. „A munkanélküliségi ráta 
2010 tavaszára – végére elérte a 11 szá-
zalékot Magyarországon, de a munka-
nélküliség elsősorban a vidé ket sújtja. 
Becslések szerint 2011 végére 12–13 
százalékos munkanélküliségi rátával 
néz szembe az ország, amely vidé ken 
elérheti átlagosan a 15–18 százalékot.”  
A magas munkanélküliségi ráta a 
szegény ség kiterjedését idézi elő. A 
szegénység kiterjedésével fennáll egyes 
települések, tér ségek végleges leszaka-
dásának veszélye, kisebb és nagyobb 
vidéki településeken is nagyon komoly 
szociális feszültséggel kell szembenéz-
nünk. A szegénység kiterjedése egyre 
több család számára jelentheti a mély-
szegénységbe csúszást, amely jelentősen 
megnehezíti a szegénységből való kitö-
rés lehetőségét. Ez a folyamat további 
terheket róhat a helyi közfeladatokat 
ellátókra. A 45 év feletti munkanélkü-
liek visszavezetése az elveszett állásba 
és szakmába alig lehetséges. A tartósan 
munkanélküli emberek munkába való 
visszavezetését szolgáló országos prog-

ramok hatékonyságának és hatásossá-
gának mérését szolgáló rendszer nem 
alakult ki. A szociális segélyezési rend-
szer akadályozza a szegénységből való 
kitörést, hiszen alacsony a motivációs 
hatása. Az elmúlt 20 évben olyan szoci-
ális kulturális környezet jött létre, amely 
meg akadályozza a munkanélküli embe-
rek vissza térését a munka világába.

  
Az ÁSZ, 2010 jelentés megállapítja, 

a regionális munkaügyi központok köz-
reműködésével lebonyolított, támogatott 
képzések száma 2006 és 2009 között 
közel egyharmaddal (29,6%-kal) vissza-
esett. Ezen belül a hátrányos helyzetűek 
részére indított képzések száma 24,9%-
kal csökkent. A hátrányos helyzetűek 
legnagyobb részét jelentő regisztrált ál-
láskeresők részére indított ún. elfogadott 
képzések száma nagyobb arányban esett 
vissza (63,1%-kal). Ennek oka, hogy eb-
ben a képzési formában az álláskereső-
nek a munkaerő-piaci igényt munkálta-
tói szándéknyilatkozattal kell igazolnia. 
A felvázolt tendencia, de a hátrányos 
helyzetűek képzésének drasztikus visz-
szaesése a kor mányzati megszorítások 
következménye volt.  

A régiók helyzete különböző, de az 
ala csony iskolai végzettségűek szem-
pontjából szinte homogén: nincs irántuk 
tényleges érdeklődés

 Ha megnézzük az általános iskolai 
vég zettséggel nem rendelkező, alapkész-
ség fejlesztésre szoruló munkanélküliek, 
vagy egyéb hátránnyal küszködőkről 
szóló adatokat az álláskeresők körében, 
alig bukkanunk rá ilyen csoportra, tehát 
a felkutatásuk és beazonosításuk is az 
eddigiekhez képest egészen más meg-
közelítést igényelne. Az alábbiakban 
bemutatjuk a regionális munkaügyi köz-
pontok különböző időpontokban (2008 
és 2010 között) készült tanulmányait, 
statisztikáit, amelyben hiába kerestük a 
projektünk célcsoport ját, nem találjuk. 
Ők nem ismertek. 

 A Dél-Dunántúli régióban a legfel-
jebb 8 általánost végzett álláskereső szá-
ma: 31 361 fő az előző évhez képes -584 
-1,8%- al kevesebb. A vizsgált csoportba 
tartozó álláskeresők körében 51,5%-ot 
tett ki a legfeljebb 8 általánost végzet-
tek aránya, 29,5%-uk pedig 50 év feletti.  
A „tartós munkanélküliek” 61,9%-a az 
önkormányzattól részesült szociális jut-
tatásban, 34,3%-a pedig semmilyen ellá-
tást nem kapott. 5
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 Az Észak-Alföldön a munkanélküliek 
83,0 ezer fős létszáma 4,3 ezer fővel volt 
több az egy évvel korábbinál, arányuk 
13,8%-ról 14,3%-ra növekedett. Az or-
szágos adatokhoz viszonyítva mindkét 
évben lényegesen kedvezőtlenebbek a 
régiós mutatók értékei. Az Észak-Alföld 
régióban az iskolai végzettség tekinteté-
ben a legfeljebb általános iskolát végzet-
tek 58,5 ezres átlaglétszáma az álláske-
resőkön belül 44,8%-ot jelentett 2010. 
első kilenc hónapjában. 6

Egyedül az Észak Magyarország ré-
gióban találtunk olyan specifikációt, 
hogy 8 általánosnál kevesebb iskolai 
végzettség.

Adataik szerint az álláskeresők 
iskolai végzettség szerint, 
2011 január

Iskolai 
végzettség

fõ % %

8 általánosnál 
kevesebb

11 385 8,9 8,6

általános iskola 49 657 38,7 36,8

Tehát több mint 11.000 fő van jelen az 
álláskeresők között, 8,9 %-al több mint 
egy hónapja és 8,6%-a több mint egy év-
vel ezelőtt. 

A közép-dunántúli régióban  éves 
átlagban az álláskeresők több mint 
négyötöde, 82,7 %-a a fizikai állomány-
csoporthoz tartozott, ami 0,7 %-ponttal 
alacsonyabb részesedést jelent, mint 
2009-ben. A második legnagyobb cso-
port a teljes állomány több mint egy-
harmadát (éves átlagban 35,6 %-át), a 
szakképzetleneknek pedig négy ötödét 
kitevő legfeljebb általános iskolai vég-
zettségűek alkotják, akiknek havi átla-
gos létszáma (21.097 fő) 550 fővel (2,3 
%-kal) nőtt, arányában pedig 0,4 %-pon-
tos emelkedés következett be az előző 
évhez képest.

Fenti létszámnövekedés a csopor-
ton belül 92,4 %-ban az általános isko-
la nyolc osztályát befejezők számának 
emelkedéséből adódott, az ő tiszta ará-
nyuk 32,4 %, 0,1 %-ponttal nagyobb, 
mint ta valy.7 

A 8 általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya a legnagyobb az 
álláskeresők között, ők képviselik a 
regiszt ráltak 26,9%-át a fővárosban, 
illetve 34,2%-át Pest megye terüle-
tén. 8

A 2011-ben várható 
munkaerő kereslet:

A MKIK Gazdaságkutató Intézete a 
2011-ben várható munkaerő-keresletet 
mutatja be.

Sajnos itt ez is azt jelenti, hogy a ke-
resletet nem az egyén, hanem a vállalat 
oldaláról közelítik meg, azaz nem a lét-
számmozgások mértéke, hanem csupán 
a vállalati létszámbővítési és létszám-
csökkentési tervek kerülnek bemutatás-
ra. Arra keresik a választ, hogy milyen 
vállalati körben várható 2011-ben lét-
számbővülés. 

A tanulmány főbb megállapításai: 

•  A 2009-ben a következő évre meg-
fogalmazott várakozások némileg 
vissza fogottabbak voltak, mint a 
2010-ben tény legesen lejátszódó fo-
lyamatok, hiszen a tavalyi várako-
zások szerint csak 5 százalékpontos, 
ténylegesen viszont 14 százalékpon-
tos többségbe kerültek a létszámukat 
növelő vállalatok.

•  2011-re vonatkozó tervek szerint közel 
15 százalékponttal több vállalat tervez 
létszámbővítést, mint amennyi lét-
számcsökkentést. Az optimizmus ezen 
foka a 2006-os évre volt jellemző.

•  Az export tevékenység fokozódásá-
val és a létszám növekedésével nő 
az esélye a létszámnövekedésnek a 
következő évben. A tisztán hazai és 
külföldi tulaj donban lévő vállalatok 
között nin csen különbség, köreikben 
ugyanakkora valószínűséggel talá-
lunk létszámbővítő vállalatokat.

•  Békés és Komárom-Esztergom me-
gyé ben bizonyultak legoptimistáb-
bak a vállalatok. A létszámmozgást 
ki fejező egyenlegmutató értéke itt 
a leg ma ga sabb, mindkét helyen 27 
százalékpon tos többségben vannak a 
létszámbővítést tervezők a létszám-
csökkentést való színűsítő vállalatok-
kal szemben.

• A nem diplomás szellemi és szakkép-
zetlen fizikai munkakörök ese té  ben a 
leginkább visszafogottak a lét szám-
bővítési tervek. Mindkét esetben csak 
egy százalékpontos többségben van-
nak a létszámcsökkentést tervezőkkel 
szemben a létszámbővítésben gon-
dolkodó vállalatok. 9

A célcsoport segítését szolgáló nép-
főiskolai programok tervezőit ebben az 
előrejelzésben főként két tény érdekli: a 
2006-os szintet jelentő, általános pozi-
tív létszámnövelési előrejelzés, és azon 
belül a szerény, egy százalékpontos lét-
számnövelési szándékú többség, a csök-
kentőkkel szemben. A régiós adatokból és 
a munkaerő piaci prognózisokból is lát-
szik, hogy a nevezett célcsoportunk már 
az intézményes megfigyelésében is feltű-
nik valahol a látókör peremén. Ennek a 
látókörnek a megújítására is szükség van, 
hogy a célcsoport tekintetében tényleges 
foglalkoztatás növelést lehessen elérni. 

Az Új Széchenyi Tervvel új radiális 
kihívással kell szembesüljön a szak-
képzési és felnőttképzési intézmény és 
ellátórendszer, és mindazok, akik poten-
ciálisan az alapkompetencia és alapkész-
ség fejlesztés terén szeretnének teljesít-
ményt elérni.    

Az alapkészség fejlesztés 
nemzetközi összefüggésben 
A magyar tervek és a szakképzés átala-
kítás, valamint felnőttképzés fejlesztés, 
ezzel együtt az alapkészség fejlesztési 
tevékenység erőteljes kibontakoztatása 
a munkaerő piaci versenyképesség foko-
zása érdekében messze összevág a nem-
zetközi törekvésekkel is. 

A Lisszaboni Stratégia keretébe tar-
tozó Felnőttoktatási Cselekvési Terv 
magyar EU elnökségi konferenciájá-
nak háttér tanulmányába belekerült az a 
nemzetközi anyag is, amelyben szerve-
zetünk, a Ma gyar Népfőiskolai Társaság 
egyik alapkészség fejlesztési projektje 
szerepel.  

5 Tájékoztató a Dél-Dunántúli Régió munkaeri̇-piaci helyzetének alakulásáról 2010. Decem-
ber

6 Az Észak-Alföldi Régió 2010 IV. negyedéves munkaerő gazdálkodási felmérésének ered-
ményei, 2010 Regionális Munkaügyi Központ

7 Forrás: a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2011. évi munkaerő piaci prognó-
zisa

8 Forrás: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, 2008 
 Rövidtávú munkaerő piaci prognózis
9 Forrás: Rövid távú munkaerő piaci prognózis, 2011 
 MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet 
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Hírek, információk

A Grudntvig felnőttoktatás fejlesztési 
program, – akárcsak más oktatás-fej-
lesztési programok – legfőbb gond-

jává az vált, hogy a különböző prog ramok 
keretében létrehozott új módszerek és ered-
mények vajon mennyire hasznosulnak az 
intézmények és szervezetek napi tevékeny-
sége keretében, minél szélesebb körben. 

Az utóbbi években egyre gyakrabban 
napirendre tűzött kérdéssé vált az ered-
mények terjesztése, illetve módszeresebb 
elemzésekre került sor az egyes pro-
jekt és általában a tevékenységek szak-
mai minőségéről. Részben érintette ezt a 
témát is a 2010-ben, Brüsszelben, és szá-
mos tagországban megrendezett 10 éves 
Grundtvig program évforduló is.

Az egyik áttekintő elemző munka volt 
a Valorising Grundtvig (A Gruntvig felér-
tékelése) tender, amit a Bizottság rendelt 
meg és támogatott, és amit a West Scotland 
Colleges Partnership végzett el, a 2002-
2007 között megvalósított programok 
vizs gálatával. 

Áprilisban a projekt, illetve a tender 
eredményeinek bemutatása volt a fő témá-
ja a Brüsszelben megrendezett szakértői 
szemináriumnak. 

A Magyar Népfőiskolai Társaság nem-
csak meghívót kapott a szemináriumra, 
hanem büszkélkedve kell elmondanunk, 
hogy az eltelt 5 év európai, száz magas 
minőségű projektjei között egyetlen olyan 
felnőttoktatási program volt, amelynek 

magyar volt a vezetője, s ez a, Promot-
ing Social Inclusion through Basic Skills 
Learning projekt volt, amit a Társaság 
dolgozott ki, koordinált és valósított meg, 
8 ország részvételével, az alapkészség fej-
lesztés terén. 

A skót egyetem nemzetközi szakértői 
gárdája által összeállított dokumentáció 
a felnőttoktatási innováció igazi tárháza. 
A kérdés vajon érdekel-e akárkit is az itt 
Magyarországon, hogy a sikeres projekt-
ben felhalmozott tapasztalatokat, nemzeti 
érdekeink és oktatási programunk alapján 
hasznosítsuk? 

(Forrás: Compendium of 100 High Quality 
Projects. Grundtvig expert seminar

on dissemination, March 2011 )     

A legjobb száz között

Kutatás az északi országokban
Irányok a felnõttoktatás és az élethosszig tartó tanulás vizsgálatában

A szerzők 2000-től tekintették át a 47 
kiválasztott kutatási folyóiratban 
publikált tanulmányokat. Az egyik 

cél a publikációs irányok feltérképezése, a 
másik a felnőttoktatás kutatás bemutatása 
volt, természetesen ezen belül az észak-
európai országok sajátosságai.  

A kutatók egy korábbi időszakban a kuta-
tási terület körülhatárolására törekedtek az-
zal a céllal, hogy kialakítsák a felnőttoktatási, 
tudományos kutatás legitimitását. Ez a tevé-
kenység igen intenzívvé vált a 80-as évek-
ben. Több szerző nehezményezte is, hogy 
a kutatók túlságosan sokat foglalkoznak 
a terület fogalmi körülhatárolásával. Ez 
a vita egy hosszú folyamatot tükrözött, 
amely a nyugati és északi országokban a 
felnőttoktatás kutatás intézményesedés 
fejlődését jelezte. A felnőttoktatás egyéb-
ként már nem a „szegény unokaöcs” mint 
korábban, most az élethosszig tartó tanulás 
kutatásának részévé vált. (Peter Jarvis meg-
jegyzése) A kutatók egyetértenek abban, 
hogy a felnőttoktatás egy interdiszciplináris 
kutatási terület és gyakorlat. (Rubenson, 
Bron) Az interdiszciplináris jelleg egyben a 
határok elmosódását is jelenti más diszcip-
línák viszonylatában, ahogy Rubenson írta 
már 1996-ban: ami maradt a hagyományos 
felnőttoktatás számára a felnőttkori tanu-
lás területeiből, az szétterült a szomszédos, 

rokon diszciplínák körében. A “felnőttkori 
tanulás” új fogalma ugyanis sokkal szé-
lesebb területként fogja fel a je lenséget, 
mint a felnőttoktatás hagyományos megha-
tározás. Egyre nagyobb mértékben nőtt 
azoknak a kutatási témáknak a száma, 
amelyeket a más, közeli diszciplínák is 
magukba foglaltak. Foley fejti ki, hogy a 
felnőttoktatás fragmentált és sokszínű és 
egyre inkább kiterjedő terület, amely szét-
vált speciális területekre, mint szakmai 
képzés, az emberi erőforrás fejlesztés, s a 
közösségi művelődés stb. (Foley, 2004).

A fent idézett tudományos viták termé-
szetesen a terület akadémiai legitimitásáért 
folytatott küzdelem részei voltak. Egyebek 
között az önálló, speci kus folyóiratok lé-
trehozása érdekében, noha ezekben még ma 
is előfordul, hogy több más, illetve rokon 
területtel foglalkozó tanulmány jelenik 
meg. Miközben számos olyan folyóira-
tot találunk, ahol viszont a felnőttoktatást 
érintő tanulmányokat publikálnak. Az Eu-
rópai Tudomány Alapítvány 470, a peda-
gógia területén működő folyóiratot vesz 
számba, s az European Reference Index for 
the Humanities (ERIH) osztja be a folyóira-
tokat kate góriákra. A folyóiratok 10-25%-a 
tartozik a magasra becsült tekintélyűek 
közé, ez az A kategória. A B kategória is az, 
amely elismeréssel rendelkezik a kutatók 

között, a különböző országokban, míg a 
C kategória helyi és regionális funkciók-
kal bíró folyóiratokat foglalja magában. 
A szerzők szerint az áttekintésből világosan 
kitetszik, hogy elég átfogó és széleskörű 
tematika jellemzi a kutatási publikációkat. 
Mindemellett meg gyelhető bizonyos 
hagyományos és új kiemelt téma is. Ami 
Magyarországot illeti, nálunk kizárólag a 
C típusba tartozó szakmai lapok jelennek 
meg, kérdéses, hogy a B és A kategóriába 
tartozó lapokat egyáltalán megrendelik e 
mérvadó magyar szakmai intézmények 
és könyvtárak. Ebből következően aztán 
az már aligha lehet kérdés, hogy kik pub-
likálhatnak magyar szerzőkként ezekben a 
lapokban? Beszámolónk mellékletében az 
északi kutatás folyóiratszemléjéről áttekin-
tést adunk, hogy fogalma legyen a magyar 
érdeklődőnek a nemzetközi szakmai pub-
likációs térről. Hiszen ők sem a  nn, vagy 
svéd nyelvű szakmai lapokról adtak áttekin-
tést, hanem azokról a nemzetközi szakmai 
fórumokról, amelyek a legfejlettebb régiót 
képviselő északi térség számára publikációs 
fórumot jelent.  Noha a nemzetközi szak-
irodalomban az angol a domináns nyelv, 
egyértelmű, hogy a német nyelvű szakmai 
folyóiratok jelenlétének hiánya e beszá-
molóban egyoldalúvá teszi a képet. Hiszen 
a német nyelvű felnőttoktatási kutatások 

A Magyar Népfõiskolai Társaság, a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség által meghir detett 
pályázat keretében áprilisban benyújtott 
projekt tervére még semmilyen választ 
nem kapott lapzártáig. (Szerk.)

Lásd a budapesti tanácskozás háttér 
tanulmányait: http://adultlearning-buda-
pest2011.teamwork.fr 

Lásd a Firenzei Egyetem által koor-
dinált tudományos kutatást az ENAB-
LING THE LOW SKILLED TO TAKE 
THEIR QUALIFICATIONS”ONE STEP 
UP” Implementation of Action plan 
on adult learning Public Open Tender 
EAC/27/2008, amely az európai konfe-
rencia alacsony képzettségűekre vonat-
kozó alapdokumentuma és példaként a 
Magyar Népfőiskolai Társaság által le-
bonyolított projekt eredményeit ismerteti. 

Az „Európai Útiterv 2020” céljai 
egyben magyar célok is, az előrehala-
dást az Unió öt kiemelt célkitűzésének 
megvalósulása alapján értékeli majd, és 
a tagállamok feladata lesz, hogy ezeket 
a célkitűzéseket lebontsák a kiindulási 
helyzetet is tükröző, nemzeti szintű cé-
lokra. Az öt kiemelt uni ós célkitűzés a 
következő:

•  A 20–64 évesek körében legalább 
75%-ra kell emelni a foglalkoztatás 
szintjét.

•  Az uniós GDP 3 %-át kutatásra és fej-
lesztésre kell fordítani.

•  Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat- 
változási/energiaügyi célkitűzéseket. 

•  Az iskolából kimaradók arányát 10% 
alá kell csökkenteni, és el kell érni, 
hogy az ifjabb generáció legalább 
40%-a rendelkezzen felsőoktatási ok-
levéllel.

•  20 millióval csökkenteni kell a sze-
génység kockázatának kitett lakosok 
számát.

Programunk szempontjából elsősor-
ban a foglalkoztatási szint emelése, és 
a szegénységi kockázat csökkentése az 
a két legfontosabb célkitűzés, amelyhez 
maga a tervezett projekt is hozzájárul. 

A projekt céljai szintén egybevágnak 
a 2010-ben kibocsátott Brugge-i Kom-
münikével, amely a szakmai képzések 
javítására szolgáló célokat és intézke-
déseket foglalja magában, az elkövetke-
zendő 10 évre. A tervezet úgy véli, hogy 
a szakmai képzéseknek a jövőben még 
inkább min denki számára hozzáférhe-
tőbbé kell válniuk, és jobban igazodni-
uk kell a munkaerő-piac igényeihez. A 
képzések során olyan ismerteket, képes-
ségeket és készségeket kell megtanítani 
az embereknek, amelyek birtokában si-
keresek lehetnek akár egy konkrét állás 
tekintetében, akár általánosságban nézve 
a munkaerő-piacon.

A kommüniké többek között tartalmazza:
• az egész életen át tartó tanulás lehető-

ségének minél szélesebb körű megte-
remtését

• a fogyatékkal élők hatékonyabb be-
vonását az oktatásba, szakmai to-
vábbképzésbe

• a kreativitás, innováció és vállalkozó 
szellem ösztönzésének hangsúlyo-
zását

A kommüniké alapján a 33 európai 
ország a 2011-14-es időszakra vonatko-
zóan akciótervet fog kidolgozni. 

A fejlesztési projekt  
indokoltságának 
összefoglalása

A helyzetkép alapján projekt programunk 
igen fontos célokat teljesíthet azokból 
a feladatokból, ami az ÁSZ kormány 
számára tett javaslatai között elsőként 
foglal helyet: formálni a felnőttképzés 
rendszerét, hogy az elmaradott térségek, 
hátrányos helyzetű emberek felzárkóz-
tatását segítő rendszer kialakuljon (ÁSZ 
2010). Másrész a gyakorlatban bizo-
nyított, modell javaslatot fog felkínálni 
arra, miként oldható meg az a probléma, 
ami az ÁSZ anyag másik fontos kritikai 
megállapítása szerint is a hazai felnőtt-
képzés egyik jelentős problémája, hogy 
az alacsony képzettségű célcsoportok a 
lakóhelyükön nem juthatnak közvetlenül 
a felzárkóztató képzésekhez.

Dr. Szigeti Tóth János©
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