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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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